
40e JAARGANG No. 28 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER PAGINA'S ZATERDAG 6 JANUARI 1940

ZANDVOORT5E COURA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
*oor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00
buiten Zandvoort, per jaar' ƒ 1.60
Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (*ertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per repdj ƒ D.6ÜJ

?c

Bureau: Achterweg l = Telefoon 2135

In de nood van deze dagen hebben wij allen
een taak van redding. In kleine of in grote
kring. Tegenover eigen omgeving of tegenover
het volksgeheel. Wie zich het Ijverigst daar-
aan wijdt, zal het minst gevaar lopen zijn
kalmte te verliezen.

MINISTER DE GEER.

5 JANUARI 1940

In de lijst van Zandvoortse badgasten die in
Augustus 1919 in ons mooie dorp hun vacantie door
brachten, zult U de namen van de familie Dumont
iiit Parijs en van familie Hessier uit Berlijn vinden.
Beide families bestaande uit vader, moeder en
zoontje. De heer Dumont en de heer Hessier had-
den hetzelfde beroep, namelijk bankier. Ze hadden
elkaar nog nooit ontmoet, maar op het strand, als
men zo helemaal niets te doen heeft, maakt men
spoedig kennis en de New-Yorkse beursberichten
vergemakkelijkten de conversatie. „Bethlehem Steel
oui!", „Anaconda Copper, jawohli" De dames spra-
ken over de mode, „Paris, tres chique" .Berlin,
auch fabelliaft, ja bel TTns!".

En de beide zoontjes, Pierre en Eitel-Priedrich?
Die waren, zoals het tien jarigen betaamt, binnen
vijf minuten de dikste vriendjes. En terwijl hun
ouders zich in badstoelen verpoosden, besloten de
knaapjes vestingen te bouwen. Twee prachtige,
grote • zand-forten verrezen spoedig vlak aan zee.
Pierre zijn fort, met slanke lijnen, sierlijke torens,
«eer een villa dan een echte vesting. En boven op
de hoogste toren plantte hij de tricolore!

Eitel-Friedrich zwoegde, zijn vesting werd een
meesterwerk, echt „gründlich", dikke, zware wal-
3en, diepe grachten, een beetje log, maar een echt
fort. En omdat hu geen vlaggetje had, ging hij op
*e vestingmuur staan en zong met zijn hoge kin-
derstem „Die Wacht am Bhein".

Papa Dumont en Hessier keken geamuseerd toe
Die kinderen toch! Der Krieg, la guerre geluk-
fcig aHang weer vergeten. Dat zoiets mogelijk was
nietwaar?

Toen kwam de vloed. Eerst kabbelde ze vreed-
aaam aan de vestingmuren, langzaam steeg hè
•water en weldra was van beide vestingen niets meer
te zien.
Twee knaapjes droomden die avond in hun bedjes,
met hoog rode kleurtjes op hun wangen, van de
heerlijke forten aan het Zandvoortse strand.

Twintig jaar later!
- Pierre .ligt weer in een vesting. Hoog boven hem

•wappert de Franse driekleur. Zijn vriendje van
toen, Eitel-Priedrich Hessier, bevindt zich eveneens
tn een fort. Maar nu heeft ook hij een vlag,
ioeft „Die Wacht am Rhein" niet te zingen, hy be-
boort zelf tot „Die Wacht".
- Alleen de vloed, de vloed is er niet helaas!

Waarom komt ze niet?
ERIC W.

DE POP HAD HET KOUD
-Een vijfjarig meisje was in haar eentje met haar

pop aan het spelen, toen zy tot de ontdekking
twam, dat de pop het koud had. In haar onschuld
bield zij de pop bij een brandend electrisch kachel-
tje, doch de pop vloog in brand en het meisje
gooide haar op een bed, dat spoedig in lichter laaie
stond, waardoor de gordijnen ook in brand vlogen.
Op het hulpgeroep van het kind kwam de moeder
uit een andere kamer toegelopen en wist haar uit
bet brandende vertrek te redden. Brandweer en
politie waren spoedig aanwezig, 't Vuur kon spoedig
geblust worden.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
. Heden Zaterdag is er geen J.G. Voor de volgende

•week zal in de krant bekend gemaakt worden, wat
•er komt en of dit voor de jongste of oudste groep is.

GEMEENTELIJKE KINDERVOEDING.
Aan de ouders, die bericht hebben gekregen dat

tain kinderen deel kunnen nemen aan de kinder-
Voeding, die op Maandag 8 Januari a.s. begint in
„Ons Huis", wordt verzocht ertoe mede te werken
dat de kinderen dagelijks zo spoedig mogelijk na
IR uur aanwezig zijn.

UITSLAG ETALAGE-WEDSTRIJD.
'Donderdagmorgen had in bijzijn van den heer

W. J. Gertenbach, Uitgever van de Zandvoortse
Courant, de opening plaats van de enveloppe, waar-
in het juiste getal vermeld stond van de lampjes
die in beide etalages van den heer Schuilenburg
geteld moesten worden. Dat het niet gemakkelijk
•was-, bleek wel uit de zeer uiteenlopende getallen,
«Ue in de vele brieven werden genoemd.

Daar niemand het juiste aantal had geteld, zijn
<ïe vier prijzen toegekend aan de personen, die het
*ichtst bij het juiste aantal waren.
-Het juiste aantal was 435.
Ie prtjs Paap, van Ostadestraat l, 446, staande

leeslamp;
2e prijs: J. Molenaar, Nic. Beetsstraat 36, 400,

achemerlampje.
3e prijs: Alie Waterdrinker, Grote Krocht ,478,

dynamo compleet en achterlicht compleet.
4e prijs: J. Keur, Kruisweg 12, 365, gestroomlijn-

de electr. strijkbout.
Met dank voor de moeite aan alle inzenders en

tot een volgende keer.
HENK SCHUHjEKBTTRG, Gr. Krocht 5-1.

IJSVEKMAAK.
Het voetbalterrein van de Z.V.V. de Zeemeeuwen

wordt gereed gemaakt voor ijsbaan. Bij aanhouden-
de vorst zal de baan geopend worden Zaterdag
<5 Jan. 's middags 2 uur. Gewone entree prijzen.

v JOSEFSDEKENS.
Helpt u mede aan de „Josefsdekens". voor arme

Zandvoortse kinderen? Brei dan van al uw restjes
wol lapjes, 10 bij 10 cm., steeds recht. Goed aan-
en afhechten, a.u.b. Liefst lichte kleuren, maar
donkere kiemen zijn ook welkom. -Grove naalden
(no. 3). Is uw wol te dun, neem ze dubbel of brei
«en fijne draad mee. Ongeveer 18 tot 20 steken
opzetten. Bezorg uw lapjes, of, als u zelf geen tijd
tot breien hebt, uw restjes wol bij: Zuster D.Bron-
tters, Paradijsweg, Zandvoort. Er zijn negentig lap-
Jes voor één kinderdeken nodig.

LUCHTBESCHERMING.
Dinsdag, 9 Jan., zal de heer S. van Dam, Officier

van Gezondheid Ie klas-K.M. te Den Helder voor
onze vereniging in „Ons Huis" een lezing houden
over: „De medische zijde der strijdgassen", waarbij
o.a. besproken worden: het ontstaan van de gas-
oorlog, de verschillende soorten van strijdgassen, de
afweermiddelen hiertegen, hun invloed op het men-
geUjk op de hoogte te brengen van de middelen, die

Daar Dr. van Dam behoort tot de meest des-
kundigen op het gebied der oorlogsgassen, zal hij
ongetwijfeld veel interessants hebben te vertellen,
ook voor hen, die reeds 't een en ander van de
oorlogsgassen weten.

Hoewel deze vergadering in de eerste plaats voor
onze leden wordt belegd, raden wij TT aan vrien-
den en kennissen, ter vergadering mede te nemen.

Het ligt toch in onze bedoeling ieder zoveel mo-
gelijk op de hoogt ete brengen van de middelen, die
kunnen dienen om de gevaren in oorlogstijd te
beperken. Slechts hij, die de gevaren kent, kan zich
er tegen wapenen. Speciaal in de gasoorlog geldt
een gewaarschuwd man voor twee.

Met het oog op de treinverbinding met Den Hei-
der vangt de vergadering aan precies 8 uur. Einde
plm. 10 uur.

Namens het bestuur van de Ned. Ver. voor
Luchtbescherming, J. Werkhoven, Secretaris.

DE VESTIGINGSWET.
Het is een niet te ontkennen feit, dat de mid-

denstand het hard te verduren heeft — al die cri-
sisjaren door, van 1929 af. Maar ook niet te ontken
nen is het, dat hij getoond heeft in de zware strijd
niet te willen ondergaan. Een van de bewijzen daar
voor is het tot stand komen van de Vestigingswet.

De geschiedenis daarvan moet wel welhaast iede-
ren Middenstander én door de pers én door de
radio bekend zijn.

Het is een van de voor de Middenstand belang-
rijkste wetten, die de laatste tijd in het Staatsblad
zijn verschenen.

Tot stand gekomen met medewerking van de
drie Middenstandsbonden en de Regering opent
zij nieuwe perspectieven.

Immers, op de duur moet het aantal onvakkun-
dige en kapitaalzwakke concurrenten verminderen.
Op de duur zal de Middenstand weer in staat ko-
men de strijd te voeren en vol te houden tegen
het grootkapitaal (warenhuizen) en de coöpera-
ties van arbeiders en ambtenaren. Ja — op de duur
zal de Middenstand dezelfde wapenen kunnen sme-
den en hanteren als die andere standen — in het
welbegrepen eigenbelang.

Maar daarvoor moet dan nog heel wat gebeuren.
Om te beginnen moeten de middenstanders zelf
het belang en het voordeel van deze wet inzien en
haar waarderen (en niet afkammen, zoals helaas
nog te dikwijls gebeurt) en voorts moeten de mid-
denstanders — vooral de jongere — ook het spreek-
woord leren kennen De Cost gaet voor de baet uit.

Want natuurlijk moet er geld uitgegeven worden
voor het behalen van de bij de Wet voorgeschreven
diploma's:

lo. Het diploma Handelskennis.
Zo. Het Vakdiploma.
Zodra de Vestigingswet tot stand gekomen was,

heeft de Onderwijs-Vereniging Laurens Coster te
Haarlem cursussen opgericht te Haarlem en te Am-
sterdam. Op de nu gehouden examens bracht zij
dan ook candidaten in het vuur en met buiten-
gewoon gunstig resultaat. Immers de candidaten
van L. Coster hadden geen 2 of 3 jaren nodig ge-
had. In 6 a 9 maanden, en soms in nog korter tijd
waren de candidaten onder leiding van den heer
J. van Ravjnswaay — leraar aan verschillende
scholen, waaronder ook vakscholen v.d. Midden-
stand, — klaar gemaakt.

Ook de kosten waren belachelijk klein geweest
( ƒ 3,— per maand).

Op het Secretariaat liggen ook de tevredenheids-
betuigingen. van de bijna 60 geslaagden ter inzage.

Wat men ook verliezen kan, een eenmaal behaald
diploma kan niemand en niets den bezitter weer
ontnemen.

Enige keren, per jaar beginnen nieuwe cursussen.
Ook nu weer staat de gelegenheid open toe te tre-
den. Men zie de advertentie in dit nummer.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort werd gedurende

de maand December ingelegd ƒ 20.268,62 en terug-
betaald ƒ 15085,93.

„DE SCHAKEL"
De voorstelling van „De Schakel" op 24 December

mag zeer geslaagd heten. Op deze feestavond was
wederom een verloting ingelast voor de ontspan-
ningsavonden voor de hier verblijvende militairen.
Deze verloting heeft een batig saldo van ƒ 30,52
opgebracht. De prijzen zijn gevallen op de nos. 59
en 406 en werden na de trekking aan de gelukkige
winnaars ter hand gesteld.

Vermelden wij nog, dat de fruitmand door de
winnaar werd afgestaan aan het huis voor Ouden
van Dagen. Namens de Ouden van Dagen dan ook
een woord van dank aan den heer ter Wolbeek.

As. Zondag 7 Januari heeft het bestuur van „de
Schakel" een feestavond aangekondigd, een avond
waar o.a. Thomasvaer en Pieternel de Nieuwjaars-
wens hopen uit te spreken; verder is er een toneel-
voorstelling.

Het gehele programma te vermelden zou te veel
zijn, verklappen we dus alleen nog, dat het een
avond zal worden waarop het nieuwe jaar ingewijd
zal worden met een vrolijke lach en waar genoten
zal worden van nieuwe amateurs, zodat men na
afloop zal zeggen: ik wist niet, dat wij op Zand-
voort zulke artisten hadden.

Maar de geregelde bezoekers van de Schakel-
avonden weten, dat als „De Schakel" iets doet,
het eoed Is. Wij raden dan ook deze bezoekers aan,
zich zo spoedig mogelijk van plaatsbewijzen te voor
zien, daar de kaartverkoop reeds In volle gang is.

Na afloop zal er weer een gezellig bal volgen met
verschillende nieuwjaars-attracties. Het tweede
halfjaar begint dus 7 Jan. a.s., begin dit Jaar met
TT op te geven als lid of donateur, U heeft dan op
deze feestavond reeds een verzekerde entree met
gratis plaatsbespreking.

Deze plaatsbespreking is op de dag der voorstel-
llng van 2—4 uur.

GEMEENTE-BEDRIJVEN ZANDVOORT.
Kennisgeving.

Ingevolge de Gemeentelijke Waterleidingverorde-
ning zijn de verbruikers verplicht:
a. De watermeters tegen vorst te beschermen. Dit

kan het beste geschieden door de meters in de
waterputten te bedekken m. droog zindelijk ma-
teriaal, bijv. stro en/of papier in een zak genaaid
Eventuele schade aan de watermeter veroor-
zaakt door vorst, komt geheel voor rekening van
den verbruiker!

b. Het is verboden: onzindelijk materiaal, zoals
vuile dekens, matrassen, kleedjes, enz. voor de
afdekking te bezigen.De beambten van de Water
leiding hebben opdracht, indien vuile materialen
in de waterput worden aangetroffen.den verbrui-
ker te verzoeken deze materialen te vervangen
door droog zindelijk materiaal.
Wenst een verbruiker hier géén gevolg aan te
geven, dan wordt de watertoevoer naar het per-
ceel afgesloten.

c. De verbruikers zijn geheel verantwoordelijk voor
de watermeterput en watermeter. Het gewone
onderhoud va1.! de watermeter, veroorzaakt door
slijtage, enz. komt voor rekening van het Water-
leidingbedrijf. De watermeterput moet de volgen-
de afmetingen bezitten: 80 cm lang; 60 cm br.,
ong. 80 cm diep en gemaakt zijn van metsel-
werk of beton, en van een behoorhjk houten of
ijzeren deksel zijn voorzien. Het deksel moet
de put goed kunnen afsluiten. Het deksel kan
worden voorzien van een slot: In dit geval moet
één sleutel, behorend bij het slot ten kantore
worden gedeponeerd. De watermeter met aftap-
kraan moet geheel vrij op de bodem van de wa-
termeterput staan. De verbruikers zijn verplicht
toezicht op de put en watermeter te houden. In-
dien de watermeter en aftapkraan geheel door
zand, schelpen enz. is bedekt, moet dit overtollig
materiaal door den verbruiker uit de put worden
verwijderd.
Ondergetekende heeft de beambten opgedragen
ook hierop te letten en de verbruikers te ver-
zoeken deze overtollige materialen uit de water-
meterput te verwijderen. Zou aan dit verzoek
géén gevolg worden gegeven, dan wordt de water
toevoer afgesloten.

De Directeur, A. A. CENSE.

NIEUWE TELEFOONABONNEES.
2665 Auerbach, Dr. J., Wilhelminaweg 21.
2778 Jonge, Jhr. Mr. W. J. de, Boul. P. Loot 54.
2736 Lanz, Mr. W. S., Pred. Hendrikstraat 3.
2405 Rijckevorsel, Ir. A, L. van, v. Oldenbarne-

veldstraat 8.
2773 Versloot, G. F. J., Koopman, Zandv.laan 37.

GEMEENTELIJKE BADINRICHTING.
In de week van 16 tot en met 23 ,Dec. werden

534 douche- en 22 kuipbaden genomen.

GECOMBINEERDE KOREN.
De laatste repetities blinken niet uit vanwege de

grote opkomst, zeker niet bij de heren tenoren.
De feestdagen zrjn nu achter de rug dus is ieder

weer beter in de gelegenheid een avond vrij te
maken.

Wil het een goede uitvoering worden, dan is aller
opkomst dringend nodig.

De volgende repetitie is op Maandag 8 Jan. 8.15
in Bodega Mustert.

- „IMMANUEL"
De zangrepetitie van bovengenoemde zangvereni-

ging zal deze week niet gehouden worden op Woens
dag 10 Jan, doch op Dinsdag 9 Jan. in „Ons Huis"

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 13 December tot 31 December 1939

Geboren: Hendrika, dochter van A. van der Mije
en J. Keur, Brugstraat 13; Jozefus Franciscus, zoon
van J. F. Paap en D. Koning, Kruisweg 10; Johan-
na Margaretha, dochter van P. J. N. Versteege en
P. M. Switser, Jan Steenstraat 9; Aagtje, dochter
van H. Koos en P. Keur, Potgieterstraat 32; Johan-
na Marijtje, dochter van G. van Dujjn en A. K.
Renzel, Burg. Beeckmanplein 3; Pieter, zoon van
Jb. Paap en H. H. Busch, Pakveldstraat 1; Henk
Theodoor, zoon van H. Koning en H. P. M. Holt-
man, Hulsmanstraat 10; Johanna, dochter van J.
H. Kunkeler en S. Molenaar, Nic. Beetslaan 24;
Leendert, zoon van P. H. Terol en D. J. Loos, Haar-
lemmerstraat 34.

Overleden: D. H. Haagsma, oud 73 jaren; E. A.
Wijnstroom, oud 58 jaren; C. J. Posthuma, oud 71
jaren; G. Draijer, echtgenote van V. Schaap, oud
77 jaren.

Gehuwd: A. v.d. Mije en G. Sieders, Willem-
straat 29a; H. C. v. Oort en A. Beets, Zandvoortse-
laan 24; S. Schatz en B. Vogel, Zeestraat 39; J. F.
v.d. Mije en N. Kerkman, Koningstraat 37; H. A.
Koper en A. Koper, Pakveldstraat 11; D. den Adel
en L. Weber, Leipzig; p. A. Kommers en A. D. Bol,
Kruisweg 10; J. A. Versluis en P. J, Koning, Java,
N.O.I.

Ondertrouwd: A. J. Lammers en J. Keur.

ZANDVOORTS BALLALEICKA-ORKEST.
J.l. Vrijdag zijn wij gekomen tot het oprichten

van een clubje — alreeds bestaande uit 12 leden —
voor gitaar, banjo, mandoline, enz. onder leiding
van den heer Botickaurt uit Benneöroek. Onze re-
petities x:jn gesteld op Woensdatpvcna var C tot
10 uur en worden gehouden in perceel Haltestr. 58.
Zij die lid van onze vereniging wensen te worden,
kunnen zich opgeven bij onderstaand adres. De
contributie behoeft voor niemand een bezwaar te
zijn, aangezien die "seer laag gesteld is. Ook al kunt
ge geen muziek lezen, toch kunt ge ïomen, het
muzieklezen wordt U geheel geleerd, aaiv;ezien wij
alleciaal van voren af aan begonnen zijn, aarzel
dus niet om lid van ouze vereniging te wordea.
A.s. Woensdagavond is on7e eerste repeütie die om
8 uur begint, gelegenheid tot aanmelden bestaat
ook op de lesuren. Komt dus Woensdagsvorul.

De Secretaris A, Bailedux, Tramstr.13

SPORT

VOETBAL

O f f i c i ë l e Mededel ingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT"

Bij de intrede van het nieuwe jaar wensen wij al
onze leden en donateurs een succesvol 1940. Dat
door onze elftallen veel successen zullen worden be-
haald, is de wens van het bestuur en van de elftal-
commissie
Alle vastgestelde wedstrijden voor de competitie

van 1.1. Zondag vonden wegens terreinafkeuring
geen doorgang.

Daar het Zandvoort-terrein goed bespeelbaar waa
kon de wedstrijd Zandvoort 2-Zeemeeuwen 2 om
de Politiebeker gespeeld worden. Het was een aar-
dige, gelijkopgaaaide wedstrijd, waarin beide partij-
en tegen elkaar waren opgewassen. Zeemeeuwen.
wist een 4—3 overwinning te behalen, zodat de be-
ker voor een jaar in het bezit der oranje-zwarte-
reserves kwam. Commissaris Reijinga reikte na af-
loop met een aardige speech de beker aan den aan-
voerder van het winnende elftal over.

Als de' vorst a.s. Zondag niet als spelbreker op-
treedt, dan worden door onze elftallen, de volgende
wedstrijden gespeeld:

Zandvoort l—B.C.H. 2, 2 uur.
Vliegende Vogels—Zandvoort 2, 2 uur.
Zandvoort 3—Haarlem 3, 10 uur.
Hillegom 2—Zandvoort 4, 10 uur.
E.D.O, jun. c—Zandvoort jun. b, 10 uur.

JJK.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN „O.S.S."

Secr. Brederodestraat 75.

Deze eerste mededelingen in het nieuwe jaar mo-
gen wij beginnen met een woord van dank aan den
uitgever van dit blad voor de geregelde opname van
onze stukjes, waardoor ons vereniging? verk ten
zeerste is gediend; moge 1940 datgene vc .r O SS.
brengen, wat bestuur, leiding en leden eri'an ver-
wachten. ^

De koude heeft O.S.S. in de afgelopen wt vk, door
een misverstand van de zijde der Gemeentewerken,
parten gespeeld. Nu de scholen weer begon} ,in zijn
zal ook de verwarming van ons lokaal nit s meer
te wensen overlaten.

Wy verzoeken onze leden eventuele contributie-
achterstand ten spoedigste in te halen, en vragen
vooral aan de ouders van onze kleuters voor een
geregelde betaling te willen zorg dragen.

De uitvoering is niet ver meer, de tijd van voor-
bereiding is nog maar kort, bezoekt daarom allen
trouw de lessen.

In de komende week zal de vergadering van de
Handballeden plaats vinden, waarvoor de leden «en
convocatie zullen ontvangen.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Belangrijke vergadering op Maandag 8 Jan. '8.30

in Pension X, Kerkplein. We hopen ieder aanwe-
zig te zJen,. daar de te bespreken punten zeker ons
aller belangstelling hebben. ,',

De bussen vertrekken weer om 7 uur.

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Zoals onze inwoners aan de advertenties in onze

plaatselijke bladen en aan de in t dorp opgehangen
affiches ïiëbben gemerkt, geeft „PJioenix" haar
groot Nieuwjaarsbal op Zaterdag 6 Jan. a.s. in
„Groot Badhuis". Dat dit een speciale avond wordt,
blijkt uit het feit, dat die avond een beroepscabaret
gezelschap voor onze vereniging optreedt niet al-
leen, doch dat daarnaast het optreden van Thomas
vaer en Pieternel voor het uitspreken van. de Nieuw
jaarwens kan worden verwacht, zoals dat reeda
een vijftiental jaren gebruikelijk Is.

Omdat deze avond juist op Driekoningen valt,
zal voorts nog een heel bijzondere attractie, welke
alleen op die avond op haar plaats is, worden inge-
last. Het Driekoningenbrood zal n.l. aanwezig zijn,
één voor de dames en één voor de heren. Op grond
van dit Driekoningenbrood zullen die avond een
koningin en een koning worden uitgeroepen, die
daarvoor een aardige attentie zullen ontvangen.
Alle bezoekers kunnen daaraan medewerken. Op
welke wijze dat in zijn werk gaat zal ik hier niet
verklappen, dat moet TT zelf komen zien.

Wilt TT een avond van jolijt, muziek, cabaret en
grappen, gaat dan allen Zaterdagavond naar„Grooi>
Badhuis". Het is de eerste feestavond van het nleu-
we jaar, die zal klinken als 'n klok, die nog dagen
lang zal nagalmen.

Phoenix In Groot Badhuis,
Het Phoenix' bal wordt vol.
Veel plezier en lachen, - .
Iedereen heeft lol.
Komt dan allen naar deez' veste
Met familie en verwant
De vrolijkheid zal tieren,
Zet de zorgan aan de kant.

CORRESPONDENTE.

I. B. —i Alleen openlijke verklaringen van den
betrokkene zelf omtrent de juistheid der feiten
kunnen waarde hebben voor de vorming of wyzi-
ging der publieke opinie betreffende het voorgeval-
lene in de laatste raadsvergadering. Uw stuk kun-
nen we dus niet opnemen.

v.B. — Zeer begrijpelijk uw reflex op die raads-
vergadering. Maar wij plaatsen toch liever geert
spottend stukje over iets, waarover men vanwege
de waardigheid der gemeenteraad beter doet maar
te «wijgen. i



Koopt Uw S C H A A T S E N bij dien V A K M A N
RUIM GESORTEERD

DG sohaatsen-spocialist:

Kort's I jzerhandel
HALTESTRAAT 1, TELEFOON 2735

Een avond van groot vermaak? — Ga dan
ZONDAG 7 JANUARI naar

DE SCHAKEL
Groot Badhuis. 830 uur

Entrfb 40 et. Zang, Muziek, Toneel, Dans,
Decwmatie, Cotillons, Surprises.

Mensenhanden en Vernuft
Een tunMl wordt gebouwd. Groots werk van

mensenhanden en scherp vernuft. Een tunnel on-
der een brede rivier. Opritten, hei en graafwerk,
gebouwen verrijzen; ijzer en beton. Een stad bouwt
aan eigen toekomst. Achteruit gaat, wie stil blijft
staan.

Ben der belangrijke momenten uit de Maastun-
nelbouw: het verslepen en „zinken" van het eerste
tunnelstuk. Een versleping in dg nacht. Om twaalf
uur zyn we aan boord van de sleepboot Siberië.
Siberisch verpakt in truien en jassen; het wordt
een gure nacht van storm en regen. Een reportage-
wagen staat op de kade. Niemand let erop. De stad
slaapt in het middernachtelijk uur. Alleen de haven
waakt. Talloze apparaten worden aan boord gela-
den. Instrumenten kostbaar en ingewikkeld van
aanzien, die niettemin te behandelen zrjn door het
inschakelen van één stekker, door het draaien van
één knop. De Siberië gooit znn touwen los en
stoomt op naar de Waalhaven. De rivier baadt in
het. licht van de meest romantische aller hemel-
üicnamen: de maan. Het water is grijs en grauw
dik van modder. Wolken jagen voort langs het
zwart-blauw van de nachthemel. Een „kouwetje"
blaast stijf uit het Noord-Westen en jaagt een bonk
water de rivier op. De Siberië spoedt zich onbe-
kommerd voort.

De Waalhaven telt talloze lichten. Groene, rode
en 'witte baklampen en toplichten. Lichten op laad-
bruggen en kranen, op boeien en palen. In een

. grote plas van grel licht, door vele felle schijn-
werpers omlaag gegooid, ligt tussen de Waalhaven-
pieren een enorm gevaarte. Een breed en glad be-
tonblok ligt gelijk met de waterspiegel. Daarop ver-
heffen zich twee torens van ijzerconstructie; 25 m
hoog. Onder dat alles drijft het betonblok 9,75 m
diep; een blok van 60 m lang en 35 m breed. In
het binnenste van dat blok bevinden zich holten,
waar zich later, wanneer alles gereed is, druk ver-
keer zal spoeden. Onzichtbare drijvers houden het
stuk op. Een element van 15.000.000 Kg.

Sleepboten hechten de kabels. Dan nemen ze
hun vooraf bepaalde positie in. Er liggen aan kop
en staart van het stuk ook twee sleepboten: de
Rusland en de Duitsland, die — het is louter toe-
val — samenwerken, voor liet nemen van draaien.
Er zijn nog meer sleepboten aanwezig. Elk heeft
zijn taak. Een commando klinkt van de hoge com-
mandobrug op.de voorste richttoren. De wind giert.
De stoomfluiten beantwoorden het commando,
waardooijonze ongewende oren een moment dienst
weigeren* Een. stijve bries schiet uit over de haven.
Malle rerenbuien, voortgejakkerd door de wind,
striemen! over de werkende mensen en boten. „Je
kunt niet varen zonder water", zegt de commo-
döfe va» de slepersvloot.
r De iftchines der schepen zwoegen in prachtige
rëgelmjlt. Het schroefwater golft pn bruist. Meeu-
wen fladderen door het lampeschijnsel en roepen
hun onbegrepen klacht. Guur en scherp giert de
wind.
r Een zestig nieter lang betonblok wordt versleept.
Mensen en machines zwoegen onder .het goede
schijnsel van de maan. De microfoon beluistert de
geluiden van het werk en -van de kaoi'ems in de
stuurkast, wie ïiet werk te langzaam gaat. Zij ken-
rten de kracht van hun schip. De goede, sterke sle-
pérs., Duizend lichten twinkelen langs de boorden
van de grote havenstad. De lucht scaat daavbovsn
in rossige laaiing. 15.000.000 kg beton en ijzer treict
traag door de Waalhaven. Alles werkt hier prach-
tig samen. Het is één machtig organisme van tech-
niek en oi-gamsatie: het wede van m/uisonbersens
eh .-handen.

Een sleepbootje drijft dwars op de Maas voorbij.
Men^meet aan zijn gang de snelheid van de stroom.
Het stuk scheert wat door de rtoedstroom, de sleep-
boten gieren. „Langzaam voortuit!" Het gevaarte
zet de haven uit en neemt een zwaai. We koersen
op de lichten. We beginnen aan" de'derde kom hete
koffie. De sleepbootkapiteins weten elk lichtje;zelfs
de lichten, die er niet zijn, kennen ze. Soms vordert
de sleep niets, gaat zelfs wel achteruit. De sleper-
kapiteins hunkeren naar meer vaart. „Laat ze maar
trekken; ze kunnen het wel!" zegt- as commodore
met trots. Dan volgt de moeilijke stuurboordse
zwenking bu de uitgang van de Waalhaven. Alles
verloopt naar de wil van. de mensen. Zo komt het
convooi om half vier dwars van Schiemond. De be-
rekeningen kloppen nog nauwkeurig. „Volan voor-
uit!"

De sleep beweegt zich naar de Parkkade. Vier uur
in de nacht. Weer schiet de storm vlagend uit.
Even voor vtff uur — het berekende tijdstip — be-
reikt het convooi de ankeraken voor het ventilatie-
gebouw. De runners doen hun moeilijk en gevaar-
lijk werk; het koppelen van de kabels. Zij achten
geen gevaar. Harde, stugge staalkabels voegen zich
naar de wil van stoere handen. De rivier golft
krachtig.

Grauwe schemering rust. Mensen wei-ken nog.
De zon komt op in rood _en goud en nog zwoegen
de mensen. Een tunnelstuk is vei sleept. Machtige
drijvende bokken komen de andere dag. Drijfpon-
tons worden volgelaten en zo zakt het eerste tun-
nelelement onder water. De berekeningen kloppen
tot op een centimeter nauwkeurig. Het element
zakt precies op de bestemde plaats. Het is weer een
glorievolle overwinning door de menselijke techniek.
Kleine handen bouwen grootse machines, opdat ze
tot nog groter en grootser arbeid in staat zullen
zijn.

En toch Radio en kranten brengen ons met
behulp van de nieuwste en vernuftigste vindingen
der techniek op de hoogte van het wereldgebeuren:
duikbootaanvallen, luchtgevechten, artillerievuur.
De mens is daar geen heer meer over eigen tech-
niek. De techniek beheerst dan den mens. Daar ligt
de diepe en intense tragiek van onze uiteindelijke
nederlaag, geestelijk en lichamelijk door dezelfde
technische vindingen, die ook door scherp verstand
en door de handen van duizenden goede mensen
tot stand kwamen. Het is wel een wonderlijk-grillig,
een noodlottig, diep-tragisch contrast.

GERRIT VAN DER HEIDE.

Uit: „Het Kompas".

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

Zowel voor Dames als Heren doefc een

g goede haarverzorging
wonderen. — Laat dus uw haar vakkundig
behandelen door een Ie klas bediening.

IMAISGEI STABELS
i GROTE KROCHT 16 - TELEFOON 2759
B
• Militairen genieten in de Herensalon reduc-
jg tle op knippen en scheren.

BBBaaBEBaBSBHBaBBBBBBBBBBMHBHB

Reuze afslag
Busgroenten

2 ponds blik SPINAZIE 18 cent; 3 blik 50 cent
SNIJBONEN, 2 ponds blik 23 et
DOPERWTEN, 2 ponds blik 25 et
POSTELEIN, per fles, zeer ftfn 25 et
Grote JAKPA'S, heerlijk zoet, p. st. 5 et; 10 st. 45 et
4 pond BELLEFLEURS 25 et
4 pond GOUDREINETTEN 25 et

VERSE TOMATEN.

KEMP's Fruïthandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

Dat betekent koopjes
en toch goede waar! Grote Krocht 11, TeL 2754

Van der Zwaan
Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

is uw adres voor

verse groenten
in ruime sortering
2 ponds blik SNIJBONEN 26 et
3 ponds blik SNIJBONEN 35 et
APPELMOES, grote fles 30 et
Paradijsweg la, tuss. Bred.str. en Hogew. teL 2139

9&999Q99 •••••••• WO9»*9»»9»9»»»9

Opruiming
De Kleine Kapel f
ZEESTRAAT 28

Prima goederen, extra koopjes
Wol en modellen, J gratis onderricht

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
DAMES- EN HERENKAPPERSZAAK

B. VAN DER BIJL
Haitestraat 32a "^&§
BBBBBBBB9BBHBBBB BBBBBBBB

Behangersbedrijf Van der Vliet
ZEESTRAAT 50

BEHANGEN, per rol ƒ 0,20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf .. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WERK.

C O S T U M I E R E
Me j. Aug* Bisenberger
Patronen naar maat. Pasklaar maken.

Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

in DAMES- HEREN- en KINDERSCHOENEN
•i

Zie de koopjes in de etalage
PROFITEER NU HIERVAN vóór de PRIJSSTIJGING

Sohoenenhandot C. d6 VPI6S
Haltestraat 55, Telefoon 2851

Wij gaan door met
o n zo reclame!

2 ons PEKEL VLEES 25 et

Onze echte GELD WORST, per pond 50 et

en verder FIJNE-VLEESWAREN.

H G tl en ianvsvlees

J. BAKKER EN ZN.
KLEINE KROCHT l TELEP. 2432

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

E. KONING
Glazenmaker — Huis- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Swalnëstraat 10, telef. 2573

GLAS en VERFHANDEL

Zo'n gezellig of

SPANNEND
BOEK
is toch maar alles * * *
en vooral een uit

Leesbibliotheek „G e l r i a"
Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1 b.d. Haltestr.

k Wie Eldik's vlees maar éénmaal kent, Koopt niet meer bu een ander, want die is verwend.
Dus uw aangewezen adres is:

FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616

Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
ROSBIEP 50 - 55 - 60 et
LENDE 70 et
BIEFSTDK 70 et
OSSEHAAS 70 et

' ROLLADE 50—55—60—70 et
VETTE OSSELAPPEN, p.p • 40 et
PRIMA OSSELAPPEN 45 et
RIBLAPPEN 50 et
RIBSTUK 55 et

ZUIVER LAMSVLEES
BOUT 50 et
RUG 50 et
KARBONADE 35 et
LAPPEN 40 et

Ie KWAL. VARKENSVLEES
KARBONADE, Schouder ..
KARBONADE, rib . . . .
KARBONADE, Haas .. ..
FRICANDEATJ
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK

KALFSVLEES
LAPPEN 60 et
POULET EN GEHAKT 50 et
LUNCHWORST in blik 35 et
VARKENSPOTEN, per .pond .. .. 15 et
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST .. 60'et

per pond
.. 48 et
.. 55 et
.. 60 et
60—65 et
.. 55 et
.. 50 et

Uitsluitend Hollands.-vlees
GEHAKT, per pond 35 et;

a contant
2 pond.. 65 et _ <

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE M A A R
OUD . BELASTING * AMBTENAAR
38 KOST VERLORENSTR A AT 38

Modelvleeshouwerij
VOOR DE WINTERPOT
zijn wij ruim voorzien, als volgt: Krabbetjes, Var-
kenspootjes, Hamsch-üf, Rmulcrstaart, Rolpcns, enz.
DOORREGEN RUNDERLAPPEN . . . . 50 et
KARBONADE, Schouder 50 et
GEMALEN VET bij vlees 45 et
l ons Pekelvlees, l ons Leverworst, i/2 ons Rook-
worst, samen 25 et.
IJSSELDIJKS RAUWE ROOKWORST 75 en 60 et
per pond.

J. J. SPIERS
Haitestraat 30, Telefoon 2175

Oproeping
Algemene Nederlandse
Bouwvakarbeidersbond
Afdeling Zandvoort

Alle bouwvakarbeiders, georganiseerd en on-
georganiseerd worden opgeroepen om a.s.

DINSDAG 9 JANUARI a.s.
in Gebouw Brugstraat te verschijnen, om
daar te komen zien naar

de film „Onder water door"
weergevende de Maastunnelwerken te Rot-
terdam.
Spreker: E. SÏNOO. Entree gratis.

MOOIE NIEUWE

WOLLEN DEKENS
ontvangen in grote sortering en de oude prijzen.

N. V, S* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Een gevaarlijke grondstof
Wie in deze dagen van een gevaarlijke grond-

stof leest, is geneigd het eerst te denken aan dyna-
miet en dergelijke onaangename ingrediënten, wel-
ke men in de oorlogsindustrie pleegt te gebruiken.
Toch bestaat er een uiterst vreedzaam bedrijf, dat
nuttige producten maakt uit materiaal, dat zo mo-
gehjk nog gevaarhjker is dan de ergste springstof -
fen. Wij bedoelen de fabricage van diermeel, tech-
nische vetten en lijm uit de cadavers van aan be-
smettehjke ziekten gestorven vee.

Tot voor ongeveer 15 jaar was er voor de ver-
nietiging van deze dieren maar weinig keus. Ver-
branden of begraven, iets anders ging niet. Het
verbranden kostte vrij veel geld, .terwijl met begra-
ven het besmettingsgevaar niet geheel werd opge-
heven. In de eerste plaats verontreinigde men.de
grond, waarin de begrafenis plaats had, terwijl'er
ook gewetenloze individuen „waren, die het aldus
begraven -vlees weer te voorschijn haalden, om het
aanbeen-kwaad vermoedende consumenten, te ver-
kopen.

Zowel begraven als verbranden hadden daaren-
boven het bezwaar, dat uit deze afval geen enkel
nut meer werd getrokken. Daartegen verzette zich
-goed koopmansgevoel, en met succes. Sinds 1925,
toen de N.V. Thermo-Chemisehe Fabrieken te Ber-
gum in Friesland haar eerste destructor opende,
worden uit deze gevaarlijke grondstoffen de ge-
noemde producten verkregen. Diermeel dient als
voer voor varkens en pluimvee, de vetten voor de
fabricage van zeep en kaarsen.

Wat is een destructor? Niets dan een grote ketel
(waar desnoods een volwassen koe in kan worden
gesleept), ingebouwd tussen twee lokalen, een on-"
rein en een rem. De Ingang van de ketel Is in het
onreine deel, waar het gestorven vee wordt bin-
nengebracht. Onder stoomdruk wordt het dan tot
op hoge temperatuur verwarmd, waardoor öe ziek-
tekiemen sterven en het vlees in zün bestanddelen
uiteenvalt.

In het reine lokaal, dat met het onreine geen
enkele verbinding heeft, worden de resultaten van
die ontleding ter verdere verwerking uit de ketel
•verwijderd.

Het spreekt vanzelf, dat de behandeling der ter
verwerking binnenkomende cadavers grote zorg-
vuldigheid vereist. Van heinde en ver worden'-ze
aangevoerd in hermetisch gesloten auto's, welker
carosserie geheel in metaal is uitgevoerd. Het per-
soneel uit de aanvoerlokalen komt niet in .het z.g.
reine gedeelte en mag de werkplaatsen niet ver-
laten, zonder zich vooraf te hebben gebaad.

Het afvoerwater, dat ontstaat bij het schoonma-
ken van auto's en. afvoerlokaliteit, wordt verzameld,
en zodanig verhit, dat het kiemvrü wordt. Na fil-
tratie b.v. op houtwol, kan het zonder bezwaar ia"
het vrije buitenwater worden geloosd.

Een gevaarlijke grondstof metterdaad, welke hier
wordt verwerkt. En het heeft hier en daar dan. ook
wel moeite gegeven, dat degenen, die de producten
moesten kopen, ze niet vertrouwden. Onder de zin-
spreuk „het muist-wat van katten komt", hebben
de boeren wel eens geweigerd het diermeel aan hun
varkens voor te zetten. ZU vreesden, dat deze nut-
tige dieren dan op hun beurt dra de weg naar ^de
destructor zouden moeten gaan!

Het destructiewezen in-Duitsland heeft hiervoor
al een heel radicale oplossing gevonden. Bij de
destruetiefabrieken werden varkensmesterijen aan-
gelegd, waar de knorrende krulstaarten rum onver-
zadigbare honger moesten stillen met diermeel, ver-
vaardigd.uit aan diverse ziekten gestorven soort-
genoten. De bloei dezer mesterijen verzekerde aan
het destructiebedrijf een zekere afzet van^et.pro-
duct en demonstreerde aan particuliere mesters.de
goede kwaliteiten ervan. Waarmede in de-praktijk
des, levens het spreekwoord over leringen "en voor-
beelden een keer te meer werd bevestigd.

Drs. W.' P. DEN TURK.
Uit: -„Het Kompas".



SENSATIE SENSATIE
MAANDAG a«s«10 uur begint onze
ORIGINELE AMSTERDAMSE OPRUIMING

ZIET VANAF Z O N D A G ONZE E T A L A G E S

Verkoop ver beneden inkoopsprijs

KOOPJES KOOPJES
bij HENK SCHUILENBURG, Grote Krocht 5-7, Telef. 2974

Spreekuur
Zr. G. BOKMA
VERLOSKUNDIGE,

iedere Donderdag vanaf a.s. Donderdag In Gebouw
jPostetraat (Consultatiebureau) 's avonds van 8 tot
10 uur.

DANKBETUIGING.
Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank, in 't bij-
aonder aan Dr. Tiche-

Haar en Zr. Dina, voor de
goede zorgen bü ziekte
en overlijden aan mijn
vrouw bewezen.

Uit aller naam,
V. SCHAAP.

T?akveldstraat 17.

DANKBETUIGING.
Aan allen, die blijk ga-
ven van hun medeleven
bij ziekte en overlijden
van mijn vrouw betuig
3fc langs deze weg mijn
hartelijke dank.

Uit aller naam:
V. SCHAAP.

.Pakveldstraat 17,

GEVRAAGD:
JONG DAGMEISJE

of tweede meisje, van 8-
1 uur. Drie Zondagen per
maand vrij. Aanmelden

-des avonds tussen half 9
en 9 uur, Brederodestr.87

OAT HAD U NIET OWACHT£«• «••»«-

dat uw «choentla»
flfn, als n l a u w konden
«'«den fl««5«ï"«d-J"!
Is Hat werk, dat «an war;
ttalljka „«choonmBK»
maakt.

SCHOENMAKERU

TE HUUR:
BENEDENHUIS

ƒ 4,75 per week, bevat-
•tende serre, suite, keu-
ken, voor- en achtertuin
.met stenen schuur. Di-
arect bü het station.

TE HUUR: RUIMTE,
geschikt voor werk- of
•opslagplaats.
Te . bevr. bij Makelaar

"Citroen, Stationsplein 23,
Telefoon 2804.

"KOSTHUIS GEZOCHT
door jongeman. 'sAvonds
van plm. 7 uur tot 12 u.
vrije verwarmde kamer.
Br. met inl ond. no.42805
, Gertenbachs DrukKerij

TE HUUR GEVRAAGD
ONGEMEUB. BOTS

m. centrale verwarming.
Liefst aan. één der bou-
levards. Moet zo spoedig

, mogelijk aanvaard kun-
:nen worden. Br. met inl.
o.a. huurprijs onder no.

-42803 bur. v.d. Zandv. Ct.
Gertenbachs Drukkery.

GEVRAAGD: in goede
staat zijnde "

KINDERSTOEL
en KLEINE HAARD.

Br. bur. Zandv. Courant
.Gertenbachs 'Drukkerij
onder no. 42801.

Telefoon 2289

TE HUUR: HUISJE
voor klein gezin ƒ 2,70
per week, water inbegr
Te bevr. Smedestraat 11

-Iet bestuur van de Zandvoortse Reddings-Brigade wenst leden
en Donateurs een VOORSPOEDIG JAAR.
Komt 's Maandags op ons oefenuur
Men leert er veel en goed
Dan wordt U redder op de duur
Een lid, zoals het moet.

Zó bluft de Z.R.B. paraat
Ook in het Nieuwe Jaar,
Volgt na de oproep steeds'de daad
En hulp bü elk gevaar.

LES GEVKAAGD in
BOEKHOUDEN om di-
ploma te kunnen behalen
Br. met condities onder
no. 42804 bureau van de
Zandvoorts» Courant,
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD:
NET MEISJE,

van half negen tot half
drie. Aanmelden: mevr.
De Jong, Dr. Metzger-
straat 25.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

8—5 uur. Loon ƒ 5,00.
Zandvoortselaan 303.

GEVR. een eenvoudig,
doch degelijk PENSION
of Hotel-pension voor 4
a 5 personen, voor lange
termijn, 't liefst zonnige
zitkamer aan straatzijde
en tuin, parterre. Br. m.
uiterste prijsopgaaf per
persoon of maand onder
no. 42806 bur. Zandv. Ct
Gertenbaehs Drukkerij

WEGGELOPEN:
WITTE POES

met licht cyperse rug.
„•Tegen beloning terug te
bezorgen Gr. Krocht 33.

TE KOOP GEVRAAGD:
..Klein KOLENFOBNUIS

.liefst geëmailleerd. Br.m.
prijsopg. ond. no. 42704

,Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij

VERLOREN
door werkloze

SU1KERKAART
(distributie-kaart). Gaarne terug te bezorgen bij
Politie- of Distributiebureau, Haltestraat.

WORDT GEVRAAGD een

Bekwame
Winkel j uffrou w
bij Korts Ijzerhandel

Zü, die in een zaak z^jn werkzaam geweest,
genieten de voorkeur.
Aanmelden 's avonds na half 'negen, niet
Zaterdags.

WONINGBUREAU
„K E N N E M E R LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN *EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerln-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

BLIKKEN

Erwtensoep 35 of
Per 2 btik 65 cent
HET adres voor Rund-, Kalfs- en Varkensvlees.

D. Boon
VAN OSTADESTRAAT l TELEFOON 2939

Middenstanders, denkt om uw toekomst
en reserveert l avond per week voor de cursus

Handelskennis v. h. Middenstands-diploma
Aanvang nieuwe cursussen in Haarlem en A'dam.

VLUGGE METHODE, BILLIJKE TARIEVEN
80 pet GESLAAGDEN

Inl. - prosp. - hjst van geslaagden en tevreden-
heidsbetuigingen bij het Secret. Ond. Ver. L. Coster
Florapl. 20 Haarlem, telefoon 14794. — Ook Inl. bü
M. Aukema, Marisstraat 43, Zandvoort.

THEATER „MONOPOLE"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 6, Zondag 7 en Maandag 8 Jan. - 8 uur
3 Dagen! Opvoering van een groot succesprogram-
ma!

Luchtduivels der Marine
De grootste en meest imponerende vliegfilm ooit
geproduceerd. Onvergetelijke luchtopnamen, sensa-
tionele vluchten, pittige muziek en een „pracht"
cast. Opgenomen met de volledige medewerking der
U.S. Marine. George Brent, John Payne, Olivia
de Havilland.

Als tweede hoofdfilm: Rarwlolph Scott en Joan
Bennett in

DE REBEL VAN TEXAS
Een vurig pleidooi voor vrede en recht! Een film
van vrouwenlist, heldenmoed en avontuur. Wij be-
leven een strijd met gezwollen rivieren, zandstor-
men, prairiebranden, Indianen en sneeuw.
Toegang boven 14 jaar. Entree Parket 35, Parterre
60, Stalles en Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegr.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
Als hoofdnummer:

HOPALONG'S OFFER
Een schitterende Wïld-West-film met pakkende

_scènes en. woeste .ritten. ._ .
Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG U JANUARI 8 TJUR
POPULAIRE VOORSTELLING
Reprise van de grote succesfilm:

DE ONSTERFELIJKE WALS
met Luise Rainer, MUiza. Korjns, Fernand Gravey.
Uit de Pers: Een der fraaiste muziekfilms ooit. door
de cinematografie uitgebracht, zonnige, zorgeloze
moedige levensvreugde, zó hebben wij de muziek
van Strauss nooit gekend, MUiza Korjus, zo rijk
van klank en kleur, dat men soms de adem inhoudt
Een waar meesterwerk! Toegang boven de 14 jaar.
Entree 30-54-75 et, alles inbegrepen.

Tapdance-Giuh
voor jongelui (16 — 25 jaar)

Inschrijving na 11 Jan. gesloten
MODERNE DANSEN

10-LESSENCLUB VOOR GEHUWDEN. Onderricht
in: Poxtrott, Tango, Eng. Waltz en modedansen.

KAMERGYMNASTIEK
omvat de nieuwste oefeningen. Nog enkele dames
(ied. leeft.) kunnen toetreden tot clubje.

KINDERBALLET-KLASJE
Laat nog heden Uw dochtertje (van 5 jaar af) in-
schrijven. Lesuur: 's Maandags van 4.30 — 5.30 uur.

PRIVE-LESSEN VOLGENS AFSPRAAK

Oans-stusSio Lily
KOSTVERLORENSTRAAT 36 TELEFOON 2079

B

G E1V1 E ENT E-G AS BEDRIJ F

Iets nieuws op gebied van gasvewarming !
Verplaatsbaar GASSTRAALKACHELTJE !
-

Zeer geschikt voor gebruik in keuken, wacht-, bad-
kamer, enz.
Gepolijste reflector, voorzien van automatische

, ontsteker!
Geen lucifers noodig!
Goedgekeurd door de Gasstichting Den Haag.

Zeer laag gasverbruik. Slechts */$ m3 p.u.= ± IX et
Aansluiting door middel van slang aan iedere

slangkraan.
PRIJS zonder slang ƒ 16,- of ƒ 18,-. In huurkoop

te verkrijgen.

Vraagt demonstratie en inlichtingen te Uwen huize ! !
TOONZAAL ORANJESTRAAT 2a.

(t
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GERTENBACHS DRUKKERIJ
plaatst advertenties voor U in

alle bladen buiten Zandvoort

.Achterweg 1 b.d. Haltestraat Tel. 2135

BALANS OPRUIMING
RESTANTEN.

EXTRA KOOPIES
HET K O O P J E S H U I S

KERKSTRAAT 33-34 TELEFOON 8391

UW
ïn

RUKKER

19 4 O

Achterweg l - Telefoon 2135

Voor de eerstvolgende

belangrijke
welke

Half Januari
wordt gehouden kunnen dagelüks goederen worden
opgegeven aan het Veilinggebouw

De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

"Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van Inboedelveilingen.

DageUJks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

Gediplomeerd
Kraam verzorgster

MEJ. C TEROL
K O N I N G S T R A A T 27

Nieuwjaarsbal
A IN NAAM DER KONINGIN, Muit. klucht.

Thomasvaer en Pieternel
GROOT DANSORKEST. - Een Schakel-
ïavond,.dus .Oké. - Entree 40 et .plus bel.
Zie-iraamrblljetten. . t



Scliaatsen
Telefoon 2735
Haltestraat l KORT'S IJZERHANDEL

+
„In naam der Koningin"

vei zoeken wy TT bJ[j te wonen 't Schakel-

Nieuwjaarsbal
ZONDAG 7 JAN. 8.30 uurin Groot Badhuis
Entree 40 cent plus belasting.

Schildersweik is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 Telefoon 2026

Deze week als reclame:

Nouaat-
1 +*.galettes

Als extra reclame:

4 Pencée-gebak voor 25 cent
Deze alleen Zaterdag en Zondag.

van so cent

voor 35 "P. yz pond

TTENTBE
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (afleggen) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen i~i andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Pnma Referenties.

Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder-Foto's
bij U aan huis opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f 4,50
Formaat 13x18 cm.

Wti fotograferen met onze speciale filmverlichtmg
aowel overdag als 's avonds.

Foto-Technisch Bureau ,,Succes"
PARALLELWEG 39

J»»
ZANDVOORT

ONZE RECLAME BLUFT
GEHANDHAAFD!

AEIeen des Zaterdags:

2 ons sdiouderliam voor 32 et
V2 Pond f^jne GEKOOKTE WORST 25 et
2 ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/2 et
2 ons BOTERHAMWORST .. .. 22i/z et
V. Pond BLOEDWORST 20 Ct
»/z P°n<ï LEVERWORST 20 et
Berllner
Leverkaas
Paarden Rookvlees
Plockworst

Lever
Bacon
Osserookvlees
Pekelvleesv^a. Cohen

VETTE GOUDSE KAAS, per pond . . 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL . . 25 et
TARWEBLOEM, per pond ...... 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond ...... 10 — 14 — 18 et
Bus TAPELKOEK ....... 19 Ct
ABRICOZEN, per pond
PRUIMEDANTEN, per pond

58 et
29 Ct

GEDROOGDE APPELTJES, per pond 38 et
SPLITERWTEN, per pond 15 et
GROENE ERWTEN, per pond . .. 14 et
RINGERS BLOKJES CACAO met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

i. J. K N OTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

Te koop gevraagd:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER. GR. KROCHT 20. Tel.2164

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 7 Jan. 10 uur: Ds. D. Tromp.

Bevestiging Ouderlingen en Diakenen.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 7 Jan. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Juliannweg hoek Emmaweg.

Zondag 7 Jan. 10 uur: Dr. N. A. Waaning,
Bed. H.A. en H. Doop, Openb. Bel.

5 uur: Dr. N. A. Waaning. Cat. Zondag 8 en Na-
betrachting.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 7 Jan. 10.30 uur: de heer P. M. Mentzel
•van Amsterdam.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst In de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer Joh. H. van Oostveen, evangelist te

Alkmaar.
•i»

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. .Inh. Metzgerstraat

Zaterdag 6 Jan. Einde van de Sabbath 4.52 uur.
jjSPrijdag 12 Jan. Begin v.d. Sabbath 4 uur.
'"Zaterdag 13 Jan. Einde v.d. Sabbath 5.01 uur.

JOH.L.vANDUIN ƒ
is dan uw keuô^

DANSINSTITUUT JOH.L.VAN DUIN UIT DEN BOSCHSTRAAT 13 TEL.2O512

ZANDVOORT: PENSION X, GROTE KROCHT 1

Maandag 15 Januari aanvang nieuwe tien-lessen-cursus
Lesgeld 40 cent per les
Inschrijving; iedere Maandag en Dinsdagavond van 8 tot 8.30 uur

Zaterdag 20 Januari a.s. Soiree in Groot Badhuis

Zandvoorts Verkooplokaal
BRtTGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN

In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Luxe
Taxibedri j f

Grote Krocht 18

Telefoon 2255

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van TTw kapsel,
wendt TT dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandehng om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prezen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 3371

(Vlaak uw avonden gezelliger
door te luisteren naar een mooie opera, dansmuziek,
hoorspel, lezing, declamatie of dergelijke.
Wilt TT getrouwe weergave, koopt dan een

PHILIPS RADIO
Reeds vanaf ƒ 92,50. Ook op gemakkelijke condities

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenhurg

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
QNGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
•wezlg. Tevens belasten wt) ons met het huurinneu.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bled. Inlichtingen kosteloos.

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook In Huurkoop, langdurige garantie.
Zeestraat 54 - Telefoon 2459

1 werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zandvoort !

Het adres is

H* C» van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19

GAZELLE RIJWIELEN

GROTE KROCHT 5—7 TELEFOON 2974

Glas- en Verfhandel
A. KROMHOUT

HALTESTRAAT 24
ANNEX DROGISTERIJ - TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS.
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en Va kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.
PETROLEUM, per liter 9 et

Een goed begin is het halve werk! J
Zo denkt de Concurrent ook l •

OSSEVLEES
2 pond RIBLAPPEN ƒ 1,00
2 pond PRIMA OSSELAPPEN . ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ 0,85
21/2 pond WINKELLAPPEN . . . ƒ 1,00
2 pond ROSBTJEF . ƒ 1,00
2 pond LENDE ƒ 1,05
2 pond HAAS of BIEFSTTTK .. ƒ 1,20

PRIMA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN per pond ƒ o,45
FRICANDEATT per pond f 0,60

ZUIVER LAMSVLEES
LAMSBORST, 2 pond" ƒ050

SCHOTTDERKARBONADE, 2 pond ƒ 0,65

RIB en HAAS, 2 pond ƒ 0,70
LAMSBOTTT, 2 pond .. . . . . .. ƒ 0,85

ECHT GELD. VARKENSVLEES
SCHOTTDERKARBONADE, per pond ƒ 0,50

RIBKARBÖNADE, per pond ,. ..ƒ0,55

HAASKARBONADE, per pond ƒ 0,60
FRÏCANDEATJ, p. pond f 0.65, 2 pd ƒ 1,20

ONZE ROEM : 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 80 et

ONZE RECLAME: ALLEEN GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van

50 cent Vlees: l ons Osserookvlees van hei muisje voor slechts 15 et;

l pd prima gesmolten rundvet of l pd reuzel voor slechts 50 et,

zolang de voorraad strekt.

Bij „De Concurrent" kopen is geld besparen. Dus allen naar

„DE CONCURRENT"
Haltestraat 5 - Telefoon 2994

Horen en bexorfea Mate

Ziet de etalage i

THOMASVAER EN PIETERNEL
komen Zondag 7 Jan. 8.30

IN GROOT BADHUIS
een Nieuwjaarswens uitspreken, gevolgd öooc
een groot

NIEUWJAARSBAL
en opvoering van militaire klucht.
Groot Dansorkest, Zang, Dans, Cotülons,

Wie geeft ons hiervoor een passend onderscbriftf

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt TT zeker ook In *
bekende Sigarenmagazyn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd ve»
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 at

••••••••••••••••••••HUHHBMHM
De winter heeft nu eerst goed z'n Intrede
gedaan'

Voorziet U tijdig
van een goede

WARMWATER-ZAK
in diverse soorten verkrijgbaar htj:

i Drogisterij L, Blaauboer
Haltestraat 46
OORWARMERS

Telefoon 2392

Jim, de zoon van Bobby
oor G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

11. De arme bloed wordt opgepakt
En zomaar in een hoek gesmakt!
Terzelfdertljd wordt^de piloot
Van schrik om beurten bleek en rood:
Want door die onverwachtse slag
Gaat heel het vliegtuig overstag;
De zoldering is nu de grond
En wat eerst vloer was, wordt plafond.

O. Maar dan begint de klucht pas goed!
De vliegmachlen vangt aan, met spoeff
Te zwenken en te zwlerezwaaien
En om haar lengte-as te draalen:
De arme Dikbulk vliegt terstond
Vlak achter Jan, z'n knecht, in 't rond?
De stakkers draalen tot ze hijgen,
Maar kuunen toch elkaar niet krijgen*
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ZANDVOORTSE URANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1.60
Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1.85 .................. elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg l - Telefoon

Wij moeten, zowel economisch als politiek,
van dag tot dag op alle eventuallteiten voor-
bereid zon, maar tegelijk een kalme en op-
gewekte geest bewaren.

MINISTEE. DE GEER.

9 JANUARI 1910.

... Ergens in Nederland.
Ergens In België, ergens in Frankryfc, ergens tn.

Duitsland ,
r Ergens, ergens overal ergens. Ergens dat nergens
is," nergens dat ergens is! Vol zijn de couranten met
öat ergens, het beheerst de wereld. Het woordje
ergens, de gedachte ergens.

Er staat een soldaat, ergens in een land. Een
Duitse^ een Brit, een-Fransman, een Pin of een
Klis. Ergens staat hu aan de grens van zijn vader-
land. 'Ergens staat een andere soldaat, hij is de
vjjand van den anderen man die ergens staat, een
schot, ergens _viel iemand op het veld van eer! Er-
gens, nergens^

De oorlog, luj is ontbrand, omdat lieden die er-
gens woonden, anderen die ook ergens woonden, niet
konden of wilden begrijpen. Maar de bevolking van
„ergens" voelde evenmin iets voor de.kryg als die
van elders. Toch brak de oorlog uit.

Maar ergens moeten toch mensen wonen met her-
«sns. zy moeten toch kunnen begrijpen, dat uit
deze oorlog'nooit iets goeds geboren kan worden.
Kog nooit heeft een wereldbrand tot iets goeds
gevoerd. Ellende hier, ellende elders!

Waar wachten wrj op?
,Wij wachten op de mens die ergens moet wonen,

-dip'„een einde maakt aan deze mensenmoord. Dat
wy niet meer behoeven te lezen: ergens heerst nog
Trede, maar overal heerst vrede en welvaart. Wist
Ik maar waar "deze man woont, ik weet helaas al-
teen dat hy ergens woont!

11 JANUARI 1940

Der Mensen erfahrt, er sei auch, wer er mag,
Ein letztes Glück und einen letzten Tag.

(Goethe).

,.Een draaideur staat,tussen ons,en ons geluk.
_t'Zo4af--en toe_ draaife"de. deuf,'en-iomt Jiefc- geluk
«en ogenblikje binnen, maar meestal gaat hét''onze
deur voorby en staren wy tevergeefs naar de drem-
pel.

Zo was het in onze jeugd, zo is het nog op het
ogenblik. Wy staren naar de deur, zy draait, draait
.... maar niet voor ons!

Jeugd-herinnering! Om half drie zou „zij" komen
ta Café Royal. „Om half drie, hoor, geen minuutje
later!"

En dan zat je om twee uur in Royal, zo dat je de
draaideur in het oog kon houden. Anders zou ze Je
Misschien niet direct vinden. Je moest je een hou-
«Hng geven, iedereen hoefde toch niet te merken,
dat je op „haar" wachtte. Je nam een tijdschrift,
maar het lezen wilde niet lukken. Onafgebroken,
keek je naar de deur waardoor iedere minuut je
„geluk" kon binnentreden. Nu nog maar vijf minu-
ten, dan is het half drie. Daar draait de deur, je
hart klopt in de keel, je legt het tijdschrift uit de
hand een vreemde treedt binnen. Nu is het al
Ttjf minuten over tijd, wat zou er gebeurd zijn?
Draaide de deur toch maar! En dan kwam ze, en
je,was de gelukkigste man in heel de wereld, of ze
kwam niet en dat maakte je diep rampzalig. Maar
de deur bleef draaien al was het met voor jou!
Zo was het vroeger, zo is het op t ogenblik en zo
Bal het wel altijd blijven.

wy zitten binnen en turen naar de deur. wy
wachten op het geluk! Wrj weten, het geluk bestaat,
het is geen sprookje. Alle mensen konden gelukkig
eyn, maar slechts zo weinigen zijn het. De deur
draait- maar zelden, dan komt het maar voor een
ogenblikje binnen. Het geluk heeft veel te doen,
daarom, gaat het weer gauw weg. En laat ons ach-
ter, turende naar de deur. Die draait— maar naar
de verkeerde kant.

Verleden week had ik met het geluk een af-
apraakje gemaakt. Ik wilde weten, wanneer het
vrede zou zijn. Want alleen hy weet dat. ïk zat ach-
ter de draaideur. Ik wachtte uren, maar tevergeefs.
De deur bleef dicht, bewoog geen enkele keer. Toen
hoorde ik achter my een stem en die sprak: „Kijk
toch niet zo naar die deur, zy gaat voorlopig niet
meer open! De mensen hebben teveel met haar ge-
•peeld, ze hebben het mechaniek kapot gemaakt. Nu
staat het geluk misschien buiten en kan niet bln-
nenkomen. Het spyt me voor TT, want U wacht
blijkbaar op hem, maar U zult eerst iemand moeten
zoeken, die de draaideur kan repareren," De stem
•was weg, ik was weer alleen en even rampzalig ala
In mtjn jeugd, als zij eens niet gekomen, was.

Het mensdom zit nu en wacht, wacht"..,. achter
«en kapotte draaideur!

ERIC. W.

1 GOUDEN HUWELIJKSFEEST.

Het echtpaar Zwemmer vierde de vorige-week
zyn gouden huweiyksfeest, wat niet onopgemerkt
is voorbygegaan. Teun- Zwemmer was vroeger „op
zee" en weet over deze tyd vele gekleurde verhalen
te vertellen, die voor den buitenstaander altyd inte-
ressant zijn.

Ongeveer 40 jaar geleden trad hy in dienst der
Gemeente Zandvoort en werkte ruim 30 jaar aan
de vuilnisophaaldienst.

Zwemmer is 73 jaar oud en zyn echtgenote 78
Jaar, beiden genieten, nog een uitstekende gezond-
held.

Aan belangstelling heeft het de laatste dagen niet
ontbroken, en de hulskamer werd versierd met
prachtige bloemstukken. We wensen beide oudjea
nog vele jaren een goede gezondheid toe!

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP. .
Zaterdag a»s. is er een avond voor de Jongeren

met een afwisselend programma.
Denken we aan het sparen voor het Sterkamp en

komen we allemaal?

NIEUWJAARSBAL „DE SCHAKEL" '
Zondag jJ. gaf de Toneelvereniging „De Schakel"

haar Nieuwjaarsbal waar ook de Nieuwjaarswens
door Thomasvaer en Pieternel werd uitgesproken

Men kan van deze avond eigeniyfc wel spreken
als van een klein cabaret.

De heer J. Stol Jr. fungeerde, buiten de danslei-
ding, deze avond tevens als conferender wat hem
gemakkeiyk afging, terwyi zyn diverse moppen in
de smaak vielen.

Als eerste verschenen ten tonele de heer Bnüjn-
zeel en mevrouw Von Morgen, die op zeer goede
wsuze de Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pie-
ternel. vervaardigd door den heer G. Kiefer, decla-
meerden.

We laten hier enkele gedeelten volgen:
Pieternel:

— De zomer was niet al te best
net als de laatste jaren

Er Is toch nog wat verdiend
al viel er niet -veel te sparen.

Thomasvaer:
Want door de nyvere V.V.V.

werd van alles ondernomen
Pieternel:

Ja, was die er niet geweest
had er niets van terecht gekomen.

Thomasvaer:
Denk aan de auto-races beste mens

dat was me een reclame'
Ruim 7000 auto's waren t

die naar Zandvoort kwamen.
Pieternel:

Uit Groningen, Zeeland, Utrecht
van overal myn beste man

Thomasvaer:
Limburg, Brabant, Drente

zelfs ut Frfesk heltelan.
Pieternel:

Voor Zandvoort was "t
een groots en prachtig feest

Thomasvaer:
Zelfs voor Holland

is 't een primeur geweest.
Pieternel:

't Was reusachtig al die mensen
te zien van hier en ginds
Maar 't mooiste vond ik toch

de komst van onzen Prins.
Thomasvaer:

Ook tal van andere dingen -
die attractie brachten

Maakten dat menig zakenman

Pieternel:
Ik denk nog aan -congressen

vuurwerken, wieier- en ruiterfeesfc
Thomasvaer:

Harddraverij, och ja ......
van„ alles is er geweest.

Pieternel:
Je vergeet de motorrijders

gons mens wat gaat dat vlug
Ala ze je links voorbij gaan

zyn ze rechts al weer terug.
Thomasvaer:

Als Je eens overdenkt
wat al zo werd gedaan

Pieternel:
Door Zandvoorts V.V.V.

met Burgemeester steeds vooraan,
Thomasvaer:

Dan snap je niet m'n lieve kind
dat er nog mensen zyn

Geen leden van de V.V.V.
al Is hun aantal klein.

Pieternel:
Kom mensen nu in het nieuwe Jaar

denk eens ...... hoe dat zit
Laat anderen niet alles doen

wordt voor ƒ 5, — lid
Thomasvaer:

En als je geen profijt trekt
uit de V.V.V.

Wordt dan ........ donateur
voor ƒ 2,50 doe Je mee

Pieternel:
V.V.V. brengt ook voor 't komend Jaar
nog veel grote dingen

Dan wordt Zandvoort meer bekend
dan komen vreemdelingen.

Pieternel:
...... Ons Volk ia paraat

Een vyand zou t berouwen
Thomasvaer:

We zyn één van zin
wy zullen Holland houden.

Thomasvaer:
Maar gelukkig Pieternel

't Is niet om ons begonnen
Of men heeft zich bezonnen

Want weet m'n beste vrouw
wy zijn ons hoofd niet

Wy hebben een wys Vorstin
En dus neutraliteit.

Thomasvaer:
Zeg Pietemei luister eens goed

Ook t publiek hier in deez' zaal
't Succes van onze Schakelclub

I k vertel t je allemaal
Dat zit in ons best Bestuur

Die nyvere mannenschaar.
Hun beleid en overleg

Houdt alles by elkaar
Pleternel:

't Is Hlldermg en v.d. Storm,
Bruynzeel, Rouffaer, HorsmeJer,

Von Morgen, v. Kampen,
Kiefer en Piet Keur

Thomasvaer:
Maar het grootste aandeel heeft

Onze heer Visser, regisseur
Pieternel:

Die zwoegt en slaaft
En al zyn vrye tijd

Die Is hy, maar h« doet t graag.
Aan onze Schakel

Een lutd applaus was telkens hun beloning.
Hierna volgde een komische tap-dance, uitgevoerd

door de Jeugdige Ceorge Kiefer, waarmee hu veel
succes had.

Mej. Steenken, begeleid door B. Levy, bracht
enige aardige Franse en Engelse liedjes ten gehore,
die beter tot zyn recht waren gekomen, indien ze
voor een microfoon waren gezongen .

Veel succes oogstten de gebroeders Bos met de
imitatie Johnny en Johns. Deze jongelui verdienden
voor hun goede voordracht terecht een extra pluim
in de vorm van een daverend applaus.

Als één-acter ging na de pauze de militaire klucht
„In naam der Koningin". In dit stuk speelden enige
nieuwe krachten met wie we „De Schakel" wel mo-
gen feliciteren.

De rollen werden vervuld door de dames v. Kam-
pen, Dinnewet en Kraayenoord, terwyi de herenrol-
len vervuld werden door de heren Viehof, Hildering,
Rozenhart, Keur en van Kampen.

Om dit stuk, dat in tempo werd gespeeld, is niet
gelachen, maar gebruld, een luid applaus was dan
ook het deel der spelers.

Een gezellig Nieuwjaarsbal op muziek van Willy
Kok en met veel attracties besloot deze eerste goe-
de avond in het Nieuwe jaar.

NIEUWJAARSBAL „PHOENIX".
Zaterdagavond gaf de toneelvereniging „Phoenix"

in theater Groot Badhuis een Nieuwjaarsbal, dat
zeer druk bezocht was.

Over het programma kunnen we ditmaal met be-
paald enthousiast spreken. Doch laten we eerst de
goede dingen opnoemen. De Nieuwjaarswens was
het aanhoren zeker waard. Verschillende plaatse-
iyke aangelegenheden werden besproken, zoals b.v.
de eerste baden op l Januari 1939(1), de brand by
den heer van Toombergen, de wederwaardigheden
van de plaatseiyke verenigingen, de uitgebroken
oorlog, de geboorte van Prinses Irene, enz. By de
herinnering aan de ramp van de „Slmon Bolivar",
waarbij onze plaatsgenoot Engel Koper om het le-
ven kwam, brachten de aanwezigen op verzoek van
Thomasvaer en Pieternel een eerbiedige groet. Het
werk van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
met als voorzitter Burgemeester Van Alphen werd
zeer geprezen.

Het cabaret-programma kon ons niet bepaald be-
koren. Het dansinstituut van Lily Orgodet bracht
eenvoudige dansen; de conferencier Jack Tunny
trachtte de „feestvreugde" te verhogen, hetgeen mis
lukte, terwijl de operette-zangeres Nelly Marine ook
geen succes by dit publiek kon oogsten. We zouden
dit verslagje gevoegelijk kunnen besluiten met „de
avond werd T met een gezellig bal besloten", doch
we willeri nog even wyzen op de onaangename hou-
ding van een groot gedeelte van het publiek. Vooral
, _ _
dlge publiek Co;wi kinderen van bestuursleden) zich
geen behooriyke houding te geven en kon niet na-
laten mee te gillen. Niet alleen jongeren, doch ook
ouderen deden aan dit „vermaak" mede. Het be-
stuur deed geen moeite om in te grypen, hetgeen ons
zeer speet en met ons vele anderen. Indien iets niet
bevalt, laat men dan toch zyn fatsoen weten te be-
waren. De laatste maanden biykt hieraan wel eens
vaker Iets te mankeren.

Thans laten we enkele gedeelten uit de Nieuw-
j aars wens volgen:
Thomasvaer:
— Op d'eerste dag van t jaar, dus het begin,

Een badgast kwam, voorwaar!
Hy voelde het water, toen er in ____
Ik vond het toch wel een beetje raar.
Ik weet des zomers is het heeriyk,
Maar 's winters hjkt het my wat koud
Toch is des mensen zin z'n leven
Wat my betreft, ik vind het fout.

Pieternel:
Je zegt daar fout, wat kan 't je schelen:
Op de hele wereld is "t niet pluis.

Pieternel:
—In d'eerste plaats V.V.V. genoemd

't Bestuur kan slechts worden geroemd
Voorop onze beste Burgervaer
Te hopen is het, dat hrj nog menig Jaar
In Zandvoort zal regeren.
Dan zal er niet veel mankeren
Aan de goede gang van zaken.
Hy zal er wel voor waken.

Thomasvaer:
Precies zoals verleden jaar
V.V.V. was weer paraat
Al werd er soms ook smalend
Over V.V.V. gepraat.
De organisatie was oké
Dank zy het vlot bestuur
En daarbü 'n zeer goed comité
Groeide alles op de duur:
Autoraces, wielerbaan
Paarden- en hondenrennen
Trokken zeer veel mensen aan.

Thomasvaer:
Voor 't onderwys wordt veel gedaan,
Maar lang nog niet genoeg.
Dus wien zulks hier moog' aangaan
De handen aan de ploegt
Al slaat men wel eens een flater,
De beloning komt toch later.

Pieternel:
De sportclubs in het algemeen
— Want vergeten doen we geen —,
Dit Jaar maar weer kracht getoond
Met d'uitslag wordt U dan beloond.

Thomasvaer:
„Phoenlx" liet zoals attyd
Weer veel goeds en moois ons zien.
Het seizoen werd ingezet
— U weet het allen wel misschien —
Met „Freuleken" en „Eenzaam"
„Ridder van de kouseband"
„Als 'n kwartel", „Zestien Jaar"
Het versterkte weer de band
Van de trouwe „Phoenix-leden"
En de gasten veel in tal
"k Geloof gerust, dat vanaf heden
„Phoenlx" leden werven zal.

Pieternel:
zy kunnen met gerust geweten
Terugzien op een prachtselzoen,
Al moesten zy ook spelers missen,
Die thans landsdienst moeten doen.
Laten zy de moed niet zakken,
Alles komt wel weer terecht.

Vooral niet zitten by de pakken
Want het gaat ons heus niet slecht.

SPORT

VOETBAL

O f f i c i ë l e M e d e d e l i n g e n *
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT*

Zowel de K.N.VJB. als de H.V.B. hebben de wed-
stryden van verleden Zondag wegens de vorst af-
gelast.

Terwijl we dit schrijven, ziet het er niet naar uit,
dat er ajs. Zondag gevoetbald zal worden. Niette-
mm vermelden we het programma, dat als volgt
luidt:

Zandvoort l—RCH 2, 2 uur.
Vliegende Vogels-Zandvoort 2, 2 uur.
THB 2—Zandvoort 3, 10 uur.
Zandvoort 4-DSK 2, 10 uur.
Schoten jun. b—Zandvoort Jun a, 10 uur.
De aanschrijvingen voor deze wedstrijden zyn

nog niet verzonden, daar het byna voor 99°/0 zeker
is, dat de wedstrijden geen doorgang zullen vinden.
Mocht het toch nodig biyken, dan krygen de leden
pas Zaterdag hun kaart. Men houde hiermede even-
tueel rekening.

JJK.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Contributie belangrijk verlaagd.

Maandagavond vergaderden we In Pension „X",
Kerkplein, t Was een prettige vergadering, die door
den voorzitter, den heer Ewald Holzhaus geopend
werd met een kort, doch zeer optimistisch woord.
Spr. vond dat de Z.C.Z. ui deze voor de verenigingen
zo ongunstige tüd niet ontevreden mocht zrjn, ook
al omdat zj] by het geregeld binnenkomen der con-
tributie-gelden zich financieel behooriyk kon Yed-
den. De heer Holzhaus zette uiteen waarom op de
agenda het voorstel voorkwam de contributie te ver-
lagen. Het zou meerderen in de gelegenheid stellen
lid van de .Zwemclub te worden en zwemmen te
leren, wat toch in de eerste plaats het doel van de
Vereniging is. Spr. herinnerde in dit verband aan
het groot aantal personen, dat reeds door middel
van ZC.Z. het zwemdlploma behaald had. Dit be-
wees volgens hem voldoende de levensvatbaarheid
"van een"*zwemclub ln~öns dorp. ~~- - " - ~ ~,

In stemming gebracht bleken" alle aanwezigen het
met de zienswyze van het bestuur eens te zyn, zo-
dat met ingang van l Januari 1940 de volgende con-
tributie-regeling van kracht is: adspiranten tot 10
jaar: ƒ 1,50; leden ƒ 2,00, bovendien Is men dan
gratis lid van de K.N.Z.B.

In de plaats van twee naar elders vertrokken be-
stuursleden werden gekozen de heren H. B. Lauge-
man en W. v.d. Werff.

Enkele leden gaven de wens te kennen op-de
oefenavonden by de training behulpzaam te mogen
zyn, hetgeen 't bestuur met genoegen vernam.

Tot slot volgde een geanimeerde rondvraag.

GEMEENTELIJKE BADDJRICHTING.
In de week van 27 — 30 December werden 405

douche- en 17 kuipbaden genomen.

BLOEDTRANSFUSIEDIENST.
By de Zandvoortse Apotheek hebben zich reeds

75 personen aangemeld als „donor" voor de bloed-
transfudedlenst.

Dit getal stemt tot tevredenheid, doch voor net
gehele land zyn 100.000 bloedgevers nodig en ala
Zandvoort een behooriyk figuur wil maken, moeten
zich alhier ongeveer 180 personen aanmelden.

"Er wordt nog eens aan herinnerd, dat men zich
kan 'aanmelden als „donor" voor vredes- of voor
oorlogstyd of voor beide. De leeftijd voor donors
voor vredestyd moet gelegen zyn tussen 21 en 60
jaar, voor donors voor oorlogstyd is geen leeftrjds-
grens vastgesteld. Er is grote behoefte aan „donors
voor oorlogstijd" waarbij de voorkeur wordt gege-
ven aan vrouwen en mannen die niet dienstplichtig
zyn.

Ook in het belang van de donors zelf moeten deze
worden gekeurd. De keuring van donors voor oor-
logstyd is zeer eenvoudig en weinig tydrovend. De
Zandvoorters, die reeds zyn gekeurd, zullen dit
volmondig bevestigen.

Men stelle het niet langer uit zich voor dit werk
van naastenliefde en burgerzin beschikbaar te stel-
len. By de Zandvoortse Apotheek kan men zich
aanmelden en alle gewenste inlichtingen bekomen
(telefoon no. 2389).

BIVAKMUTSEN.
Het „Comité Breien voor Militairen" deelt hierbij

mede, dat voor de paa aangekomen afdeling infan-
terie, die in „Ons Huis" ligt op hun verzoek 25
bivakmutsen gebreid zyn.

In zeer korte tnjd is door yverige breisters allea
gemaakt. Het Comité dankt haar hierby zeer voor
de hulp.

KINDERPOSTZEGELS.
De verkoop van postzegels en briefkaarten „Voor

het Kind" Is weer geëindigd. Gezien de slechte tyds
omstandigheden Is de opbrengst zeer bevredigend.
Deze was voor postzegels en kaarten samen ƒ 207,01.
(Verleden jaar ƒ 214,45).

Hiervan is voor ƒ 151,31 aan postzegels besteed,
het overige, dus ƒ 55,70 aan kaarten.

Bc ben zeer dankbaar voor de hulp die my dit
werk mogeiyk maakt en dank speciaal de heren
Aleven, Bakels, Lorenz, v. Petegem, Steetskamp
(Zandv.laan), Sis- Magazyn Corona en Verloop.

Moge het volgend jaar een even mooi bedrag
byeengebracht worden. -t" -

W. L. VAN ALPHEN-v.d. VALK.

JAARVERGADERING V.V.V.
De Vereniging,.voor Vreemdelingenverkeer houdt

op Dinsdag 23 Januari in bod°gi Mustert een alge-
mene vergadering. Aftredend ziln de heren C. A. O.
Gunters G. Kiefer en J. van Raalte. De laatste
twee bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Na af-
loop: kienen l



Telefoon 2735
Hal-testbaat l KORT'S IJZERHANDEL

l

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN

In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten. dekens, enz. Telefoon 2092

Behanprsbedrijf Van der Vliet
/ ZEESTRAAT 50
"BEHANGEN, per rol ƒ 0,20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf .. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WERK.

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

OUDERAVOND SCHOOL B.

Woensdag j.l. hield school B een ouderavond. Na
opening door den voorzitter, die de aanwezigen
hartehjk welkom heette, werd het woord gegeven
aan den heer M. H. Groenendaal Jr. uit Haarlem,
die een korte inleiding hield over de Ned. Jeugd-
lierbergen. Spr. gaf een overzicht van de ontwik-
keling en bloei van deze organisatie, die in ruim
10 jaar het aantal trekkers (leden) op 35.000 wist
te brengen.

In 1929 waren er slecht 8 jeugdherbergen in ons
land, terwijl dit aantal nu reeds gegroeid is tot 70,
voorwaar een prachtig resultaat en een feit waar
öe Ned. jeugd trots op mag zyn.

Na deze inleiding werd een film vertoond van de
N.J.H.C. (Ned. Jeugd Herberg Centrale) die aardige
dingen weergaf van een tweedaags vacantiereisje
der schoolgaande :eugd, en waar men het nuttige
met het aangename op de meest practisehe wijze
wist te verenigen.

Na deze film, die circa l uur duurde, was er een
korte pauze. Daarna werd door het Hoofd dei-
school een toespraak gericht tot den heer A. v.d.
Bos (secretaris der Ouder-Comm.) die aftrad als
Md, na een periode van ruim 13 jaar.

Gememoreerd werd het werk, dat de heer v.d.
Bos gedurende deze jaren voor het openbaar On-
defwijs heeft gedaan, de «ver en toewijding, waar-
mee hy zijn functie heeft vervuld, verdient veel
dank. Als stoffelijk bujk van waardering werd hem
door de Ouder-comm. een kistje sigaren aangebo-
den.
- De heer v.d. Bos dankte den spreker voor de
waarderende woorden en was ook ui de toekomst
gaarne bereid hulp te bieden, indien dit nodig
mocht zijn.

Vervolgens werd tot verkiezing overgegaan van
een. nieuw lid der Ouder-eomm.

Hiervoor werd bij acclamatie benoemd de heer
Melkman, die de benoeming aanvaardde.

Na de rondvraag, bracht de voorzitter dank voor
de opkomst der ouders en werd om circa half elf
tot sluiting overgegaan.
'"Jammer was het, dat er niet meer ouders aanwe-

zig Varen. Een beetje meer belangstelling- zou zeker
niet overbodig zijn. Hopelnk wordt dit in de toe-
komst beter, als de ouders beseffen, dat het om de
belangen van hun schoolgaande kinderen gaat.

Rfi l E P V A fSl E G E R E N

Dameskapster
aan huis te ontbieden

Bt7RG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

OUDERAVOND SCHOOL D.

Woensdag j.l. werd in school D een ouderavond
gehouden, die ondanks de koude, goed bezocht was.
Na opening hield het hoofd der school, de heer Vol-
gest een causerie over het onderwerp: Waarheen
met mijn kind, als de lagere school Is afgelopen?
Dit interessante onderwerp werd op zeer duidelijke
wijze behandeld en met grote instemming door de
aanwezigen aangehoord.

Vervolgens vond een demonstratie plaats van een
filmapparaat ten gebruike bij het onderwijs door de
Projectie Onderwijs Centrale. Aangezien een derge-
lijk apparaat niet op kosten der gemeente kan wor-
den aangeschaft, werd besloten te trachten het be-
nodigde bedrag van ongeveer ƒ 90 door de ouders
bijeen te doen brengen.

Een inzameling bracht reeds dadelijk ƒ 20 op. In-
dien de niet aanwezige ouders zich geroepen voelen
ook een steentje bij te dragen, dan behoeven
daarmee niet te wachten. De commissie neemt gaar-
ne reeds nu giften in ontvangst. Leden der commls-
sle zijn de dames-Mw. Cense, Zandvoortselaan 44,
Mw. Abas, Haarlemmerstraat 86 en de heren G.
Stel, Haarlemmerstraat 16, M. Frank, Dr. Metzger-
straat 82 en S. K. Zonneveld, Emmaweg 5. Het zou
zeer in het belang van het onderwas zijn, indien dit
apparaat kon worden aangeschaft.
- Ten slotte werd nog gekozen tot lid der commssie
Mw. Cense en werden herkozen de heren Stel'en
Zonneveld. Z.

INVENTARIS-

m Schoolplein 4 hoek WHIemstraat
Ondanks stijgende goederenprij'zen toch goedkope aanbiedingen
Dames en Kinderkousen, prima, kwaliteit, Iets
verschoten, nu 19 et. — Kinder wollen Hand-
schoenen, nog slechts enkele stuks 19 et. -
Dames wollen Handschoenen, restanten, nu 49ct
Dames Onderjurken in flanel en fll d'écosse,
nog alle maten 98 et — Dames flancllen Nacht-
hemden 96 et. Jaeger lieren. Pantalons en Borst-
rokken,zo lang de voorraad strekt 78 et. — Wol-
len Heren Slïpovers, nu 98 et. - Heren Over-
hemden met 2 boorden 98 et, prima Werk-
overhemden, nu 59 et.
Dames Camisoles en Directoires, prima Inter-

lock, nu 44 et. — Kinderplooirokjes, nog enige
stuks 69 et. — Planellen Kinder Slaapzakken,
nu 96 et. — 100 gr. prima Wol, restanten 39 et
Dames- en Kinderhoeden en Baxets, nieuw van
deze winter, nu 69 et. — Een extra aanbieding:
Herensokken 24 et, — Wollen herensokken 59 et
Zijden Dameskousen 39 et. — Prima wollen
dameskousen ƒ 1,15, halfwol 79 et. Fll d'écosse
dameskousen 49 et, 2 paar 85 et, natuurzijden
kousen nu 68 et. — Wollen onderkousen 98 et.
Zla verder onze Koopjes!!
WU nemen ook Eendracht- en Vesta-zegels aan.

ALLEEN DEZE ZATERDAG:

oxfra reclame
l fles SLAOLIE tArchide) -. 52 et
l Bus ERWTENSOEP met worst en kluif .. 30 et
l Blik TUINBONEN, 6 pond 75 et

Ook onder Rabinaal toezicht.
Van der Zwaan
Beverwïjkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Paradijsweg la, tuss. Bred^tr. en Hocew. teL 2139

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagaztjn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
SIGABJETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

«HMMBEMnHBHV •••••••!?«•••••••

Dans-Academie Joh* L* van Duin
PENSION X, GROTE KROCHT 1

organiseert een

E DANSANTE
Zaterdag 2O Januari 194O

in „GROOT BADHUIS", 8.30 uur.

Dansmuziek t*The Harlem Kings"
Verdere medewerking van de bekende Radio-artiste

Dora Schram a
COTILLONS
SURPRISES

ENTREE-KAARTEN a 60 CENT
plus rechten, verkrijgbaar bij Pension X en indien
nog voorradig des avonds aan de zaal.
Leerlingen en oud-leerlingen 30 cent, plus belasting.

k Wie Eldik's vlees maar éénmaal kent, Koopt niet meer bij een ander, want die is verwend, t
Dus uw aangewezen adres is: "

FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616
Ie KWAL. RUNDVLEES . per pond
ROSBIEP 50 - 55 - 60 et
LENDE 70 et
BIEFSTUK 70 et
OSSEHAAS 70 et
ROLLADE 50—55—60—70 et
VETTE OSSELAPPEN, pp 40 et
PRIMA OSSELAPPEN . . . . 45 et
RIBLAPPEN 50 et
RIBSTUK 55 et

ZUIVER
BOUT
RUG
KARBONADE
LAPPEN .. ..

LAMSVLEES
50 et
50 et
35 et
40 et

Ie KWAL. VARKENSVLEES per pond
KARBONADE, Schouder 48 et
KARBONADE, rib 55 et
KARBONADE, Haas 60 et
FRICANDEAU 60 -̂65 et
DOORREGEN LAPPEN 55 et
ROOKSPEK .: 50 et

KALFSVLEES
LAPPEN .. .. 7 60 et
POULET EN GEHAKT 50 et
LUNCHWORST in blik 35 et
VARKENSPOTEN, per pond .. .. 15 et
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST .. 60 et

Uitsluitend Hollands vlees a contant
GEHAKT, per pond 35 et; 2 pond 65 et

Voor de eerstvolgende

belangrijke veiting
welke

25 Januari
wordt gehouden kunnen dagehjks goederen worden
opgegeven aan het Veilinggebouw

De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

NED. VER VOOR LUCHTBESCHERMïNG.
Interessante lezing over strijdgassen.

Dinsdagavond werd in Ons Huis onder auspiciën
van de afd. Zandvoort van de Ned. Ver. voor Lucht-
bescherming een interessante lezing gehouden over
de medische z^jde van de strijdgassen door dr. S.
van Dam, officier van gezondheid Ie klasse der Ko-
ninklijke Marine te Den Helder.

Het openingswoord werd gesproken door wethou-
der A. J. van der Moolen, voorzitter van de afdeling
Zandvoort.

Dr. van Dam begon met te wyzen op de resulta-
ten van het gasgebruik in de wereldoorlog. Zeer in-
teressant waa het te vernemen op welke wijze de
strijdende partyen elkaar trachtten te vernietigen
door ingegraven cylinders met gas, waarvan de ont-
sluiting door middel van electrieiteit centraal be-
diend werd. In de aanvang was het getal der
slachtoffers zeer groot. Maar allengs werden de af-
weermiddelen vernuftiger en zeer in het bijzonder
werd aandacht besteed aan het gasmasker. Toen de
Fransen het phosgeen gebruikten, kwamen enige
tijd daarna de Duitsers met diphosgeen. Zo pro-
beerde men elkaar op een weinig verheffende wijze
de loef af te steken.

Desondanks kan na de wereldoorlog, dank zu de
statistieken, toch vastgesteld worden, dat het getal
der slachtoffers van de „splmteroorlog" (tengevol-
ge van granaten en bommen) oneindig veel groter
was dan bij de gaspatienten.

Spr. prefereerde dan ook een gasoorlog boven een
splinteroorlog! Uitvoerig ging spr. in op de verschil-
lende soorten gas. Zo zijn daar b.v. verstikkende,
blaartrekkende, niesverwekkende, vergiftige en ca-
mouflagegassen. Bij de verstikkende en blaartrek-
kende gassen gaf spr. een duidelijke omschrijving
van de allereerste maatregelen tot het verlenen van
hulp aan deze patiënten. Natuurlijk werd ook het
helaas zo zeer bekende mosterdgas aan een breed-
voerige beschouwing onderworpen. ,

Vervolgens gaf dr. Van Dam enkele goede raad-
gevingen op het gebied van ontsmetting van met
gas besmette personen. Ook tekende spr. op het
bord de indeling van een ontsmêttingsinrichting
voor grotere aantallen personen. Een dergelijke ont-
smettingsinrichting bestaat in hoofdzaak uit een
gassluis, een tweetal kleedgelegenheöen en een aan-
tal douchecellen.

Op gevaar van onvolledigheid en mogelijk ver-
keerd begrip zuDen wij hier geen nadere omschrij-
ving geven van enkele details uit dese interessante-
lezing over de behandeling der patiënten. Boven-
dten zal zich daarvoor slechts de E.H.B.O.-afdeltng
van de dienst interesseren.

Wethouder Van der Moolen bracht dr. Van Dam
- na het beantwoorden van een aantal vragen —
hartelijk dank voor zijn bereidwilligheid en "sloot
daarna de vergadering met een' opwekkend woord
voor de luchtbeschertning. " f

Zo'n gezellig of

SPANNEND
BOEK
is toch maar alles » . *
en vooral een uit -

Leesbibliotheek „G e l r i a"

Neem goede nota van [de
volgende nieuwe boekerf I

2986 Ames, Jennifcr. Zilveren vleugels.
2987 Cody, Stone. Gevaarlijk goud.
2993 Dijk, L. van. De instuif. (v. oud. meisjes).
2980 Hanoek, L. A. Vrouwen in het wit.
2981 Hauck, P. Terug tot het leven.
2992 Kramer, Diet, Onrustig is ons hart.
2985 Lockwood.Vere. Onder betovering der woestijn
2982 Moore, Amos. Dicht bij den dood.
2989 Raine, Bonanza.
2991 Servaes, Ank. Wie volgt.
2990 Sülanpoa. Sllja.
2988 Steel, K. Om 10.000 dollar.
2994 Strot, W. Fre. (voor oudere meisejse) '
2983 Yotmg, Clark. Red Clarke rijdt.
2984 Red Clarke waagt.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg .1 b.d. Haltestr.

Maar

Balks brood
smaakt toch beter

M, J. Balk
Hoge w eg 27
Telefoon 2989

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, Tel.2164

AVONDTEKENSCHOOL XE ZANDVOORT. •
Wjj vernemen, dat <Je heer H. B. Boer, leèrüné

van de Avondtekensehool te Zandvoort, tot tekenaar
werd benoemd bij het architectenbureau van de flr-
ma J. Ellman te Zaandam.

VACA.
Door de Vaca-winkeliers alhier zal 31 Januari

des namiddags in Monopole een Kindermatinee
worden georganiseerd.

Verschillende attracties staan op het programma.
Vraagt uw winkelier Vaca-bonnen, daar allee» op
Vacabonnen toegang wordt verleend.

Zie Volgende week advertentie in dit blad.

DANSAVOND.
Het is geen' wonder, dat er op veler verzoek een

dansavond wordt gegeven in Groot Badhuis, m.de
gezellige, intieme Dancing en Bar voelt ieder zich
direct thuis. Aan belangstelling zal het zeker niet
ontbreken, daar de entree vru is, de consumptie-
prijzen normaal en Engel Paap de muziek verzorgt.

REVUE-AVOND.
Op Maandag 12 Februari geeft de co-operatie

„Aller Belang" u a. een revue-avond met medewer-
king Van Tholen en van Lier.

FILMOCHTEND.
Op Zondag 18 Februari wordt om 10 uur des mor-

gens in gebouw „Monopole" een filmvoorstelling ge-
organiseerd door het Ned. Verbond van Vakvereni-
gingen. De film „Merijntje Gtfzen's jeugd" zal o.m.
worden vertoond.

B.
DAMES- EN HERENKAPPÈRSZAAK

VAN DER BIJL
Hal tes t raa t 32a

ZONDAGSSCHOOL
Ned. Prot. Bond a f d. Zandvoort.

In de eerste plaats wil het bestuur Van de Zondags-
sehool allen hartelijk danken, die door hun giften,
ons Kerstfeest met de kinderen hebben doen slagehr
Er ia ineer binnengekomen, dan we in deze "%üd'
durfden hopen," en we hebben '-een feest kunhen gé-
ven, dat voor dat in dé vorige jaren niet onder
deed."WJ "zyn u heel dankbaar voor uw\hulp,.kliï-'^
deren zó min mogelijk onder de ïijdsomstandiglïe- "
den te laten loden. ' • "'

Verder delen wij mee, dat Zondag 14 Januari de
Zondagsschool weer begint. We nemen dan evëfi-
als in September "gaarne nieuwe leerlingen'aan:
Met de leerstof is hierop gerekend.

Zeer velen hebben met Kerstmis en oudejaar tui,
diensten in het gebouw Van dé Prot. Bond bezocht.
Vele vrijzinnigen wellicht, die hef tot voor kôrfc ge-,
nôeg vonden, dat zij het „voor zich zelf wel wisten"-
en geen behoefte meenden te hebben *aai» gemêeh-
scliap'mèt geloofsgenoten. Het is heel Begrijpelijk,
dat in "déze dagen,1 nu alles onzeker is en men dé'
oude waarden honend op zij schuift, die behoefte
wel ontstaat. Men wil horen, dat er tóch nog mèn-
sen zon, die als wij geloven in recht én naasten-'
liefde, In de zachte kracht. We hebben elkaar nodig
onVbns geloof té versterken, levendig" te "houden.-"
We hebbe'n elkaar ook nodig om samen iets van.' dat'
geloof te doen blijken naar buiten: Er moet een"
zekerheid in ons leven zon, die ons niet verlaat,
wat er" ook gebeurt. Alleen in die zekerheid kun-'
nen we voortgaan en met elkaar nog iets proberen"
uit té richten ih deze donkere wereld. " ' ' * '

~Die zekerheid van binnen, naar buiten. Wij weten
zeker, dat' U die uw kind toewenst. Wij willen 'grSSg
met TT samen proberen dé grbridslagen" daartoe' tfe
l e g g e n . ' " ' , " ~ - ' - '"

Zondagsschool wordt gegeven van 12—1. Er zijn'
tw,ée groepen: 5—9'jarigen, 9 —13 jarigen. De dieii-
sten zijn in de Brugstraat. Komt u eens luisteren!

Namens het ZondagsschooÜfe^uur,
BÊP OTTEN.

EEN EXTRAATJE VOOR ONZE LEZERS.
Uit de in dit nummer voorkomende advertentie

blijkt, dat de heer Joh. L. van Duin op Zaterdag
20, Jan een Soiree-Dansante geeft in Groot Badhuis.

Bij een bespreking daarover toonde de heer van
Duin zich bereid 'aan de lezers van'de Zandvoortse
Courant een reductie op de entreeprijs toe,te staan
yttri méér dan 30<t/o. Wij zijn den neef 'van Dtdn
niérvoor erkentelijk en danken hem "namens onze
lezers voor" deze vriendelijke geste jegens ons blad. •

In de adverteritiekolömmen vinden onze "lezers
een Réductiê-bon, waarmee zij de goedkope 'Jöe-*
gangskaarten kunnen afhalen bij Pension X tot 'feh
mét 19 Jan. a.s. " * " ' ~ 'r >

JONGEL. CHR. GEH. ONTH. BOND.
De op onderstaande nummers gevallen prijzen

kunnen afgehaald worden aan Haltestraat 55 vrini
half'SP-10 uur; van'l'uur^S uur en Van half 7-
half 8: 47,78;" 97, 168, 170;'181, 278, 309, 325,' 336, 372,'
380, 446, 524,''526, 570," 585," 707, '718,• 719; 723.̂  <

JONGE HERVORMDEN.
Vrijdag 19 Januari'spreekt'Ds.'Tromp-voox d«-

Jonge Hervormden over: „Kerk en ,secte','. "
Belangstellenden zi}h hartelijk wël&om. Aanvatte

bijeenkomst 8'uur in'de nieuwe consistoriekaniér.'b>
 f



SENSATIE SENSATIE
Nog slechts ACHT DAGEN kunt

II profiteren van onze UIM1NG
KOOPJES KOOPJES
ZIET ONZE V E R N I E U W D E ETALAGES

Verkoop ver beneden inkoopsprijs
ZIET DE KOOPJES IN ONZE LAMPEKAPPEN

bij HENK SCHUILENBURG, Grote Krocht 5-7, Telef. 2974

Spreekuur
Zr. G. BOKMA
VERLOSKUNDIGE,

iedere Donderdag vanaf a.s. Donderdag in Gebouw
"Poststraat (Consultatiebureau) 's avonds van 8 tot
18 uur.

VERLOREN: Zondas-
avond 7 Jan., gaande:
Koninginneweg, iloninê-
atraat, Tramstr., langs
Raadhuis, KI. Krocht,,
,Gasthuispleln, Rozenno-
belstr., Engelb.str. naar
Badhuis, een lila avond-
jasje; heeft voor vinder
geen waarde. Tegen belo-
ning terug te bezorgen:

.Koninginneweg 25.

TE KOOP GEVR.GROTE
' SALAMANDERKACHEL
Br. Zanavoortse Courant,
,Gertenbachs Drukkerij.
onder no. 42905.

TE HtTOR voor zomer en
winter voor zeer net, kl.

-gezin,
GEHEEL VRIJ HUISJE,
van alle gemakken voor-
zien. Prijs ƒ 3, per week,
gelegen Haarlemmerstr.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukker^
onder no. 42906.

"TE KOOP: wegens over-
compleet een solide

PETROLEUMKACHEL
anerk B.E.S., beslist reuk-
loos, prijs zeer bilhjk.
„De Wolbaai", School-

. plein 4.

GEDIPL. LERARES,
diploma Conservatorium,
Amsterdam voor viool en
zang, b.z.a. voor 't geven

•van lessen. Bul. condities
Br. bur. Zandv. Courant
onder no. 42907.

"TE HUUR:
Gemeub. of Ongremeubil.
GËDEELT. BOVENHUIS
-vrjj water en licht, tegen
billijke prijs.
TÉïeemskerkstr. 3.

'TE HUUR GEVR.: Flink
ONG. BENEDENHUIS

vrijstaand, liefst bü sta-
tiori S.S.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 42901. - -

.Prima HAARDKACHEL-
TJE te koop, (klein mo-
del) groen em. met plaat

-"en toebehoren, spot-
koopje ƒ 15.---.
Wilhelminaweg 3.

TE HUUR GEVRAAGD:
BEN. of BOVENHUIS

tegen l Maart. Huurprijs
pijn. ƒ 30,— pjn. S.Muis,
Curacaostr. 662, A'dam.

Met Van derWerff's
C waren

Geld besparen!
Nieuw! Nieuw!
Rondo's, een heerlijk
koekje, licht en goed-
koop, p.pond .. 25 et

Bitterkoelcjes
'"" ' 3 ons 25 et

Theebanket
' "per half pond 23 et
Frou Frou '

' half pond 20 et
Favoriet "Biscuit

per pond 24 et
Chocolade Bloemen

li/ü ons 15 et
Rumbonen

l1/, ons 15 et

Voorkomt Griep en
Verkoudheid!

Lido's Hoest Melange
half pond 20 et

Pepermunt
lt/o ons 15 et

Anus Hagel"
3 ons 25 et

Advocaat Caramels
li/o ons 10 et

Carioca's dragees
2 ons 25 et

Chocolade Korrels,
Melksmaak en Vanille

4 ons 25 et
Chocolade Vlokken
Melksmaak en Vanille

half pond 20 et

Gasthuisplein l

NET DAGMEISJE
v.g.g.v. uit nette omge-
ving te Aerdenhout gevr.
van 8.30 tot 3 uur; 2x
per week tot 5 uur. Br.
lett. E.A.D. Nijgh & van
Ditmar Adv.bur. A'damC.

Een maand vrij wonen!!
MOOI GROOT HUIS te
huur, bevatt. 11 kamers,
2 keukens, enz., gelegen
bij zee en station. Huur-
«prtfs ƒ 45 p.m. Zeer ge-
schikt voor pension of 2
families.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 42904.

TE HUUR GEVRAAGD:
van half Juni ton. Aug.,
GEMEUBILEERD HUIS.
Br. m. huurprijs, inlich-
tingen enz. onder no. 17
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP:
POTKACHELTJE

met hekje, (pot geheel
gaaf). Prijs ƒ 8,—.
Mauritsstraat 1.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

voor hele of halve dagen.
Aanmelden: van Zuiden,
Dr. Metzgerstraat 88.

TE KOOP AANGEB:
2 LOSSE SCHUURTJES

3,50x2,10x2,48.
B£ bur. Zandv. courant
.Gercenbachs Drukkerij
onder no. 42903

BIEDT ZICH AAN:
NETTE HULP

voor de ochtenduren van
half 8 tot half 1.
Br. Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 42902. " ~

HAD 1» HWT «*O»CHT
•dat u» «clio«.nt|«- -g*
«In, •!« •!••«• "SFÏK5
wo
l> het

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Voor de

strenge koutte
bieden wij U extra Koopjes in Restanten

Dames- heren» en hinder"
onder" en bovenkleding
HET K O O P J E S H U I S

KERKSTRAAT 32-34 TELEFOON 3391

Voor
NOTA'S

KWITANTIES
BRIEFPAPIER
ENVELOPPEN

De zaak:
Gertenbachs Drukkerij
Telefoon 2135
Achterweg l

Nederlandsche Middenstands Spaarbank
Amsterdam — Heerengracht 580

Ter kermis van belanghebbenden wordt gebracht,
jdat dfe periodieke ' ' '

Verificatie van de spaarboekjes
'én spaardepôsito's van ons Agentschap Zandvoort
zal plaats hebben op 15 Januari 1940 ten huize van
den Agent, den Heer
''" J. W. Gosen, Koatverlorenstraat 54
van 3—6 uur n.m. De Directie J. VAN ECK.

WONINGBUREAU
; „K E N N E M E R L A N D"

'MOGEVVfcG' 62' (Tel. 2758) ZANDVOpRT
'VOOR IEDEREEN EEN WONING
ylrnuür, verkoop, Taxatie. Sluit" aüè' ve'rzefcerln-

:gëh, belast zich met huur-tnnen en adtnlnlslratle,
-tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

- "

14 DAGEN | nmsiïraEÏs- l 14 DftGEN

OPRUIMING
bij

H. M. NIEU WENHUIZEN
„DE KATOENBAAL" HALTESTRAAT 52

Aanvang Zaterdag 14 Januari a.s.

Ziet onze extra aanbiedingen in de etalage

UIT DE PRIJZEN ONZER

BALANS-OPRUIMING
Dames lederen pantoffels, gevoerd, ingeb. hak/ 1,89
Dames lederen pant., gevoerd met V» hak ƒ 2,39
Schoolmolières, diverse maten ƒ 1,59

"Warme Pantoffels ƒ 0,98
Kinderschoentjes f 0,79
lm Suede Dames pumps ƒ 1,50
Diverse kleine Dames schoenen, vanaf ƒ 1,93

Alhp, Sprenprs - Grote Krocht 13
Geen zichtzendingen. Verkoop a contant.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
plaatst advertenties voor U in

alle bladen buiten Zandvoort

Achterweg 1 b.d. Haltèstraat Tel. 2135

imvBB asasHaus aeiSg!sazsaa»a«HE«s BHHBBBI»
GEMEENTE-GASBEDRIJF S

Iets nieuws op gebied van gasverwarming! |

Verplaatsbaar GASSTRAALKAGHELTJE ! .

Zeer geschikt voor gebruik in keuken, wacht-, bad-
kamer, enz.
Gepolijste reflector, voorzien van automatische

ontsteker!
Geen lucifers noodig!
Goedgekeurd door de Gasstictitlng Den Haag.

Zeer laag gasverbruik. Slechts '/s m3 p.u.= ± IX et
Aansluiting door middel van slang aan iedere

slangkraan. _
PRIJS zonder slang ƒ 16,-- of ƒ 18,~. In huurkoop g

te verkrijgen,

Vraagt demonstratie en inlichtingen te Uwen huize!!
TOONZAAL ORANJESTRAAT 2a.

THEATER
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

GROOT FEESTPROGRAMMA! Zaterdag 13, Zon-
dag 14, Maandag 15 en Dinsdag 16 Januari, 8 uur
4 Dagen! 4 Opvoeringen van een daverend succes-
programma! Prepareert Uw lachspieren, want U
hebt ze nodig voor George Formby, bekend uit
„'t Zit in de lucht", in zijn nieuwste alles overtref-
fende filmklucht

KOUWE DRUKTE
Een amusement zonder weerga. Iedereen heeft be-
hoefte om te lachen, bezoekt dus deze week ons
theater.

Als tweede hoofdfilm: de amusante comedie van
Metro-Gold wyn:

RIJKDOM IS GEEN SCHANDE
met Robert Young. Een prettige film vol actie en
spanning. — Een 100 procent succes-programma.
Een feest voor ieder! — Toegang voor iedere leef-
tljd. — Entree: Parket 35, Parten-e 60, Stalles en
Balcon 75, Loge 90 cent.

Zondagmiddag half "drie F A M I LI E^T/CrTN E Ë
met opvoering van ons Groot Feestprogramma.
George Formby in

KOUWE DRUKTE
Robert Young in

RIJKDOM IS GEEN SCHANDE
Een Feestprogramma voor jong en oud. Entree on-
der de 14 jaar 20-30-40 et. Boven de 14 jaar 30-40
en 54 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG~18 JANUARI 8 UÜK~ ' " ~""
POPULAIRE VOORSTELLING
opvoering van een schitteiend film werk hetwelk
nog niet in Zandvoort is vertoonc:

HET CIRCUS
met Wallace Beery en Jackie Cooper. — Een grote,
boeiende, sensationele Circusfilm, vol actie en in-
tense spanning. — Entree 30—54 en 75 cent, alles
inbegrepen. — Toegang boven 18 jaar..

Groot Badhuis
Zondagavond 14 Januari 8.30

Op veler verzoek:

Spociaïo

dansavond
in de gezellige kleine Dancing en Bar CNormandie).
Entree vrij. Normale consumptie-prijzen.

Dansorkest Engel Paap

inun«as3snnaaHBM«n i

B
nes

Deze week als reclame:
Permanent vanaf f 1,95

MAISON STABEL
Grote Krocht 16, telefoon 2759

Militairen genieten in de Herensalon reductie op.
knippen en scheren

Middenstanders, denkt om uw toekomst
en reserveert

Handelskennis v. h.
avond per week voor de cursus

Wl iddenstands-d i p l om a
Aanvang nieuwe cursussen in Haarlem en A'dam.

VLUGGE METHODE, BILLIJKE TARIEVEN
80 pet GESLAAGDEN

-Inl. - prosp. - lijst van geslaagden en tevreden-
heidsbetuigingen by het Secret. Ond. Ver. L. Coster
Florapl. 20 Haarlem, telefoon 14794. - Ook tol. by
TsJf. Aukema, Marisstraat 43, Zandvoort.

MANCHESTER RIJBROEKJES.

Voor werkelijk goede
B e d r ij f s k l edi ng

die ü lang dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

~Fa.v.HENSBN
Kledingmagazyn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte jassen. Stofjassen, Eng.leren broeken, blauwe
Jasjes, Kapstersjassen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.

"" JONGENSPAKJES en PLUS POURS.
Voordelige partü STREEPBROEKEN f 1,95-ƒ 3,-
BONKERS EN JEKKERS IN GRIJS EN BLAUW.
Levering ook tegen crisis-, spaar- en voorschotzegels

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

H.H. BESTUURSLEDEN van verenigingen,

ATTENTIE l
Voor plaatsing van kopu, welke met UITERLIJK
DONDERDAGMIDDAG l UUR in ons bwit'is, kan
niet worden ingestaan.

DE REDACTIE.

Dans-Academie
JOH* L. VAN DUIN
PENSION X, GROTE KROCHT l
Voor de eerstvolgende

nieuwe 10-lessencursus
die MAANDAG 15 JAN. aanvangt Is nog ge-
legenheid voor
INSCHRIJVING MAANDAG EN
DINSDAG a.s. VAN 8—8.30 uur
Lesgeld 40 cent per les.



Koopt Uw S C H A A T S E N bij den V A K M A N
RUIM GESORTEERD

DG schaatson-specialist s

Kort 's I jzerhandel
HALTESTRAAT 1, TELEFOON 2735

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt TT prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapse»
•wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen," waarvoor Ie klas
•werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

E. KONING
Glazenmaker - Huls- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Sn-aluestraat 10, telef. 2573
GLAS en VERFHANDEL

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 14 Jan. 10 uur: Ds. D. Tromp,
Bediening H. Doop.

nam. 6 30 uur: de heer J. Talma.
Jeugddienst.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodcstraat 31

Zondag 14 Jan. 10 uur: de heer Biem Visser,
nam. 5 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Juhanaweg boeb Emmaweg.

Zondag 10 uur: Dr. N. A. Waaning
Bevestiging ambtsdragers.

nam. 5 uur: dezelfde Cat. Zondag 9. *

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 14 Jan. 10.30 uur: mevr. P. Kalma-Koops
Tan Hogebeantum.

Zondagsschool van 12—1.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND. "
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst In de Oude

Bewaarschool, "Dulnweg.
Spreker de heer J. W. van Zefcl.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 13 Jan. Einde v.d. Sabbath 5.01 uur.
Vrijdag 19 Jan. Begin vxl. Sabbath 4 uur.
Zaterdag 20 Jan. JEinde v d. .Sabhath 5.12 uur.

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook In Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 - Telefoon 2459

Jïm, de zoon van Bobby
*oor G. Th. BOTMAN. (Nadruk verboden)

33. Vriend Jïm beleeft — dat zie Je hier! —
Van 't draaien ook niet veel plezier!
Hij krrjgi met miss'lgkheid te kampen
En tracht ach ergens vast te klampen;
De sterren draaien b;J dat pogea
De arme stakker voor z'n ogen,
En 't deurtje rammelt — klop, klop, klop I -
Een roffel op zijn apekop.

Maar de piloot, een handig man.
Die heel goed manoeuvreren kan,
Redt allen uit hun droevig lot
En brengt de vhegmachien weer vlot.
Ach, zie de beide vechtersbazen,
Stokstijf en suf als houten Klazen!
Ja, nooit was 't in een vliegmachlne
Zo'n allerJjs'Hjksto ruïne.

Balans-opruiming
Profiteer nog van deze prijzen,
want dit komt nooit meer!

LIBELLE
GROTE KROCHT 11, TEL. 2754

Si De winter heeft nu eerst goed z'n intrede •
g gedaan! •

• Voorziet U tijdig •
S van een goede £
g WARM WATER-ZAK •
S in diverse soorten verkrijgbaar bU: n

i Drogisterij L, Blaauboer f
2 Haltestraat 46 - Telefoon 2392 5

OORWARMERS •

Ze zijn er weer:
Heerlijke verse gedolven
D U I N K O N I J N E N ! !

WILDE EENDEN, per stuk f l,—
POULAEBES en FAZANTEN-HANEN.

FAZANTEN - PATRIJZEN - WILDE- en TAMME
EENDEN - SOEPKIPPEN - HAZEN - GANZEN
KALKOENEN - TAMME KONIJNEN, enz. enz.

Wildhandel D^ VISSER
HALTESTRAAT 34 — TELEFOON 2025

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEOEN- EN BOVENKUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wJJ ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Luxe
Taxibedrijf

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

! ONZE RECLAME BLIJFT
! ; GEHANDHAAFD!

Alleen des Zaterdags: ;

i 2 ons sclioudefliam voor 32 et i
i i
i i V. Pond fijne GEKOOKTE WORST 25 et

2 "ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/» et < '
2 ons BOTERHAMWORSl .. .. 22»/3 et *
V. Pond BLOEDWORST 20 et
Va pond LEVERWORST 20 et '
Berllner
Leverkaas
Paardfn Rookvlees

Lever
Bacon
Osserookvlees
Pekelvlees vJa. Cohen

VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 et
TARWEBLOEM, psr pona 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
Bus TAFBLKOEK 19 et
ABRICOZEN, per pond 58 et
PRÜÏMEDANTEN, per pond . .. 29 et
GEDROOGDE APPELTJES, per pond 38 et
SPLITERWTEN, per pond .. . .-. 15 et
GROENE ERWTEN, per pond . .. 14 et
RINGERS BLOKJES CACAO met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad

i i strekt 15 cent per pakje.

I. J, K N OTTER
< HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

••••••••••••••••••••••••••••••i

IV! aak uw avonden gezelliger
door te luisteren naar een mooie opera, dansmuziek,
hoorspel, lezing, declamatie of dergelijke.
Wilt U getrouwe weergave, koopt dan een

PHILIPS RADIO
Reeds vanaf ƒ 92,50. Ook op gemakkelijke condities

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenhurg
GROTE KROCHT 5—7 TELEFOON 2974

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden Tan inboedelveilingen

Dagelijks te ontbieden

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

Een goed begin is het halve werk!
Zo denkt de Concurrent ook !

OS3EVLEES
2 pond RIBLAPPEN ƒ 1,00
3 pond PRIMA OSSELAPPEN .. ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ 0,85
2i/2 pond WENKELLAPPEN .. .. ƒ 1,00
2 pond ROSBIEF ƒ 1,00
2 pond LENDE ƒ 1,05
2 pond HAAS of BIEFSTOK .. ƒ 1,20

PRIMA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN per pond ƒ 0,50
PRICANDEATT per pond ƒ 0,60

ZUIVER LAMSVLEES
LAMSBORST, 2 pond ƒ 050
SCHOtTDERKARBONADE, 2 pond ƒ 0,65
RIB en HAAS, 2 pond ƒ 0,70
LAMSBOUT, 2 pond ƒ0,85

ECHT GELD. VARKENSVLEES
SCHOUDERKARBONADE, per pond ƒ 0,50
RIBKARBONADE, per pond .. ..ƒ0,55
HAASKARBONADE, per pond .. ƒ 0,60
FRICANDEAU, p. pond ƒ 065, 2 pd ƒ 1,20

ONZE ROEM ; 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 80 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons gelardeerde osselever en l ons boterhammenworst tezamen
voor slechts 25 cent; l pd prima gesmolten rundvet of l pd
reuzel voor slechts 50 et, zolang de voorraad strekt.

Bij De Concurrent" kopen is geld besparen. Das allen naar ^

„DE CONCURRENT" $
Haltestraat 5 - Telefoon 2994 l

Horen en bezorgen zander prüsverhoginc.

ff^ et a lage f

•̂

4 werkelijke Rijwielhersteller
l woont te Zandvoort!
Het adres is
H* C. van Nieuwenhuizen

KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

Schildersweik is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bijj

Fa. J. VAN DEN BOS &JZn - Telefoon 2562
Burgem. Enge Ibertsst raat 82, Zandvoort

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE M A A R
OUD • BELASTING. AMBTEN AAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

I N G E Z O N D E N .

IS DE BAAS WEL DE BAAS?

De heer Cense heeft zijn ambtenaren, lief als een,
vader zün beminde zonen. Zo heeft hij elk ztfner
ambtenaren wateropnemers een secondant ffleege-
geven, die hen moeten bewaren voor vuile vingers
en vlekken op hun kladboekjes. Die secondant is
een jong mens, dat de waterputten moet openen,
de watermeters zichtbaar moet maken, en daarna-
weer moet toedekken tegen bevriezen. Maar de ge-
negenheid van den heer Directeur is zo groot, dat
zUn liefde over den ambtenaar heen reikt en ook
den secondant onder haar vleugelen neemt. Thans
krijgt die" arme secondant vuile vingers en daar
moet wat aangedaan worden.

De bewoners van Zandvoort worden voortaan ver-
plicht, de meters toe te dekken met zindelijk mate-
riaal, BJJ het afsluiten van de meters 's avonds
loopt water uit de buizen in de put, bty regen ook.
Dan wordt de dekking van de nieter nat en vies.
Maar, o wee! Als de secondant komt voor de be-
woner van Zandvoort een en ander vernieuwd heeft,
dan wordt de watertoevoer stop gezet. De heer
Cense heeft zijn ambtenaren zo lief, maar de fclan-
ten van ztfn bedrrjf bedreigt hij met de vuist. Ia
het bedrijf er voor de bewoners of zjjn de bewo-
ners er voor het bedrijf?

VAN RIJNBERK.

In antwoord op het schrrjven van den heer van.
Rtfnberk inzake de watermeterputten deel ik u.
mede:

1. Aan de vaststelling van de Gemeentelijke
Waterleidingvoorschriften heeft de heer Van Rhn-
berk tijdens ztfn raadslidmaatschap zelf medege-
werJrt. Deze medewerking bestond dus ook voor wat
betreft het voorschrift inzake de verplichting van,
de verbruikers om voor de afdekking van de water-
meters tegen vorst, droog, zindelijk materiaal t»
gebruiken!

2. Het is van de Gemeenteraad, dus ook destijds
van den heer Van Rijnberk zeer juist gezien, dit
voorschrift vast te stellen. Het is een eerste ver-
eiste, dat een watermeterput niet verontreinigd is_
Besmetting van het water (door open kraantjes,
defecte meters enz.) is anders niet denkbeeldig! De-
heer Van Rünberk die terecht zeer veel voor de-
volkshygiëne heeft gedaan, zou m.i. in stede vaa
de Gemeentelijke hygiënische waterleidlngvoor-
schriften te desavoueren deze moeten toejuichen!

De heer Van Rünberk wil toch ook niet gaarne-
watermeterputten leeghalen, die gevuld zijn metr
Paardemest! Besmeurde en vieze kindermatrasJesr
Smerige gewatteerde dekens! enz. Al de genoemde
vleze materialen, die op een vuilnisbelt thuis beho-
ren, worden bi) de opname van watermeters in de "
putten aangetroffen!

3. De opnameboekjes vormen by een gemechani-
seerde boekhouding, zoals te Zandvoort bU de Gem.
Bedrijven het geval Is, een deel van de hoofd-
administratie. De opname-boekjes zijn dus hoofd-
boeken! Teneinde deze hoofdboeken (géén klad-
boekjes mijnheer Van Rijnberk!) zo zindelijk moge-
UJk te houden, worden de meteropnemers bij het
opnemen van de watermeters geassisteerd, hetgeen:
in verband met het onder sub 2 genoemde, ook weïr
aan iedereen duidelrjk zal zijn! Bovendien geeft'
deze assistentie een arbeidsbesparing, omdat het.
tempo van de opname vlugger geschiedt..

De Directeur Gem. Waterleiding,

A. A. CENSE.

PARTICULIERE

Algemene 8 erfenis-Vereniging;
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en r Ij werk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2478:

Fteductio-bon
Kaarten voor de

Soiree
Dansante
tot en met Vrijdag 19 Januari bU Pension X j
Grote Krocht "

verkrijgbaar a 40 et plus bel.
tegen inlevering van deze bon.
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ZANDYDORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen:
roor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1.60
Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave tiert en bachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 'l-9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg l = Telefoon 2135

Een tragedie ia slechts dan 'n ongeluk, wan-
neer we toelaten, dat ons leven erdoor ver-
woest wordt.

SUGIMOTO.

VAN POLSMOFFEN EN BIVAKMUTSEN.
Deze week ontvingen we een brief van een

soldaat, een Zandvoortse jongen, „ergens" aan de
grens. Een ontroerende briet, waarin h» er op wijst,
dat men in Zandvoort nu wel poismofien en bivak-
mutsen heeft gebreid voor de in Zandvoort geieger-
de soldaten, maar dat vele jongens uit Zandvoort
•die „ergens" in 'n gehucht liggen en de tijd moeten
doden zonder enig vertier, nog bovendien kou
IJjaen op hun posten, omdat er voor hen niet ge-
breid werd. Zij worden vergeten. En dan richt hij
ach tot de dames van het Brei-comioe te Zand-
voort met het dringend verzoek nu ook nog pois-
mofjes en bivakmutsen te wuien breien voor de
Zanavoortse jongens „ergens in Nederland".

Heel gaarne geven we dit verzoek door en hopen
van harte, dat het Brei-comité daaraan zal voi-
doen. Wi) houden ons overtuigd, dat het comité
dit zelfs gaarne zal doen, als het er maar geld voor
heeft. Geld, de eeuwige handicap van elk liefdadig-
heidswerk ontsproten aan het particuliere iruuatiei .
Maar, waarde lezers, dat is nu juist de reden, waaa-
om wil deze zaak direct in de Krant zetten "W ai*
nu weet g» meteen dat er geld nodig is, geld vooi
polsmoffen en bivakmutsen ten behoeve van a.
soldaten uit Zandvoort, die „ergens in Nederland
kou lijden. En nu zult g\j er dus mede voor wiiiei
zorgen, dat dat geld er komt.

Welnu, zodra dat geld er is, zullen wij het Zand-
voortse Brei-comité durven vragen te willen voi
doen aan het verzoek in de brief van dien soldaa„
dien Zandvoortsen jongen, „ergens m Nederiana

Bi) informatie ter bevoegder plaatse bleek ons
dat er ruim 50 soldaten uit Zandvoort in een o±
ander gehucht liggen en dat een bivakmuts op
pijn. 80 ot komt en een paar polsmof j es op pl.m
50 ot We hebben dus in totaal pi m. ƒ 6o,0u nodig
vóór we ons tot het Breicomité in Zandvoort dur-
ven wenden.

Zendt dan deze week — liefst nog vandaag -
uw bijdrage aan Gertenbachs Drukkere. Zo ooit
dan geldt hier: Wie vlug helpt, helpt dubbel.

REDACTIE
Reeds ontvangen bedragen:

Uitg. en Red. Zandvoortse Courant ........ ƒ 2,51
Corrector id. ............................ „ 2,60

BINNENBRANDJE.
Dinsdagmiddag werden politie en brandweer ge-

waarschuwd voor een brandje in perceel Zeestr. 65
Op de eerste etage was brand ontstaan door een
brandende sigaret, waardoor twee bedden m vlam-
men opgingen De bewoners gelukte het de bedden
naar buiten te gooien, waardoor men gelukkig
uitbreiding voorkwam. De brandweer behoefde geen
dienst te doen.

IJSVERMAAK IN DE BADPLAATS.
Da dooi van Zondag j.l. heelft velen een teleur-

stelling bezorgd, doch Dinsdagavond vroor het al-
weer. ... De resultaten waren spoedig bekend, daai
de Rinko-ijsbaan genoemde avond reeds heropen^.
werd. Woensdagmiddag volgde het terrein aan d..
Vondellaan van de voetbalvereniging „De Zeemeeu-
wen". Ook op de modderkom was berijdbaar vjs en
op deze „baan" trof men vooral de jeugd aan. De
ijsbaan op de vu ver zal wederom grote belangstel-
ling trekken bij de sohaatsenhefhebbers, doch wt
spreken de hoop uit, dat — indien enigszins moge
luk — het bestuur van de ijsclub „Zandvoort" erin
zal slagen voor een goede verlichting te zorgen
misschien tot teleurstelling van enige geliefden
maar tot grote vreugde van de andere bezoekers'
De sneeuw heeft roet m het eten gegooid, maar d£
jeugd lacht om deze natuuigril. De jongens en
meisjes verdelen hun vrije uren nu tussen schaat-
senruden en sleetje glijden. De ouderen hopen ech-
ter, dat sneeuw en üs weer spoedig tot het verleden
zullen behoren.

COMITÉ „VROUWENHULP"
Felle kou - en geen kachel.

Dat het koud is deze winter hoeven we u niet
te vertellen. Het is het gesprek van de dag. U be-
grijpt ook, wat het moet betekenen in deze kou
geen of geen goede kachel te hebben. Telkens komt
bij ons de vraag om een kachel binnen. Wie helpt?
Tel. 2361, of Westerparkstraat 17.

ZANDVOORTS BALLALAICKA ORKEST

Sinds de laatste mededeling is onze vereniging
weer met enige leden uitgebreid, zodat wij een aar-
dige bezetting hebben. Jongelui, die nog lid van
onze vereniging willen worden, kunnen zich nog
opgeven t.m. a.s. Woensdag, daarna worden er geen
nieuwe leden meer aangenomen. Alleen zij, die
kunnen spelen kunnen dan nog aangenomen wor-
den. Dit is omdat wij dan allemaal tegelijk kunnen
beginnen te studeren, anders moeten de nieuwe le-
den geregeld bijgewerkt worden en die zouden dan
achterkomen. U kunt zich dus nog opgeven bu v d
Mije, Haltestraat 58 en bij onderstaand adres,

A. Balledux, Tramstraal; 13.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De jongerenavond van de vorige week was slecht

bezocht en het bestuur verwacht, dat dit zich niet
aal herhalen.

Zaterdag a.s. houdt de heer J. v.d. Meer Jr. een
inleiding over medische boeken. Hu zal o.a. het
boek „Mijn Patiënten" door Dr. Harpool bespreken
Dit is dus een avond voor de ouderen.

GEMEENTELIJKE BADINRICHTING.
In de week van 3 — 8 Januari werden 440 douche-

en 26 kuipbaden genomen.

Bü het openen van deze nieuwe rubriek zfo het
ons vergund een enkel woord ter inleiding te schru-
ven.

Oudere ingezetenen zullen zich herinneren, dat
we ook vroeger enige boekenrecensies gaven en
wel van de hand van Ds. Paat. feeaert cuena ver-
trek van Zandvoort voelden we het ontbreken van
deze rubriek als een genus, omdat we weten, dat
enige voorlichting bij de omvangrijke lectuur in
ons kleine land door zeer veien op prijs worat ge-
steld. Op grond hiervan zal men kunnen begrepen,
aat het ons verneugt, thans deze ruoriek weer te
kunnen openen.

Een tweede reden tot verheugenis is het feit, dat
iemand van eikende bekwaamneid ais Mevrouw
Bonset—Horst zich bereid verklaarde deze
lubriek te verzorgen. Voor onze lezers is zij reeds,
een goede bekende. Haar artikel b.v. in ons Oude-
jaarsnummer zullen velen zich nog wel met genoe-
gen herinneren.

Een boekbeoordeling is natuurlek steeds zeer
subjectief en dus is er altijd ruimte voor verschil
van mening, maar dit sluit waardering niet uit
net in een recensie uitgesproken ooraeel
gemotiveerd is — en daaraan zal het bjj onze-mede-
.verkster niet ontbreken — zal dat de eigen kykop
-en boek slechts kunnen verhelderen, onverscniiug
jf men met de recensie instemt of met En dus zaï
„r, naar wjj stellig vertrouwen, door onze lezers nu
jn in het vervolg met waardering kennis worden
genomen van de inhoud dezer nieuwe rubrieK.

Dat dan deze rubriek de lezers tot genoegen en
prof^t en ons blad tot eer moge zun, en mede daar-
aoor de schrijfster voldoening moge schenken!

DE REDACTIE.

HILDE.
Anne de Vries.

Het is mij een genoegen hier een korte bespre-
iing te kunnen geven van bovengenoemd werk van
aen bekenaen schrijver, die onze literatuur naast
.Jaapje" (van Looy), „Droomkomnkje" (Heijer-
.nans), „Merhntje" (De Jong), „Fhpje" (Pabncius),
dat gave kunstwerk „Bartje" schonk; -

Ach ja, Bartje, hoe fijn is dit zuivere kinderzlel-
cje getekend en hoe ligt dit boek ons n& aan het
nart.

Na het succes, hetwelk „Bartje" ten deel viel,
moet dunkt nnj, de schrijver wel overtuigd zun
geweest, dat zun schepping „Hilde" niet onderdeed
voor de eerste.

Van teruggang is dan ook mets te bespeuren, in-
tegendeel ben ik van mening, dat „Hilde", wat be-
oreft het gegeven, n.l. de uitbeelding van den vol-
wassen mens, het sterkst is.

De geschiedenis van het mooie boerenmeisje Is
aen ontroerend geheel geworden, waaraan we aan
3én stuk blijven doorlezen tot het einde. Het speelt
in dezelfde landstreek als „Bartje" en Is eveneens
geschreven in het Drentse dialect, hetwelk een
aparte bekoring er aan geeft.

Reeds bu de eerste bladzijden voelen we te doen
te hebben met een goed boek. In enkele woorden
rust de gestalte van Hilde voor ons op. „Hilde, de
nooie blonde Hilde van Hübert en Pemmechien,
treedt uit de koele schaduw van de schuur op de
drempel". Er is in deze eenvoudige regel al direct
iets dat boeit; onze verwachting gaat groeien en..
we worden niet teleurgesteld.

Onmiddelluk houden we van deze Hilde, we leven,
we lijden met haar mee. Welk een fijngevoelig
•nens moet deze kunstenaar, deze man, zijn, dat hu
deze vrouwenfiguur zo in haar diepste wezen heeft
aenaderd. Wat doet het ons goed, weer eens een
sterk karakter als dat van Hilde te ontmoeten en
aoe ervaren we tevens, dat de eenvoudigsten onzer
•nedemensen een zielenadel kunnen bezitten, die
menigeen hun zou beneden.

Hoe strekt dit boek velen tot voorbeeld, juist in
3eze tijd van halfheid en egoïsme, daar boven alles
uit stugt de hoogste roeping m het vrouwenleven
het moederschap; ja dit laatste heeft de schrijver
m zijn diepte gepeild in dit simpele boek over sim-
aele mensen l

Het werk opent met de beschrijving, hoe Hilde
op een ochtend, dat haar vader ziek is, zelf het
paard voor de kar ment, waarvan moeder Femme-
chien zegt: „Maar dat móét toch niet". „Neen",
denkt Hilde, „het móét niet" het móét", „het
moet niet", hierdoor wordt hier alles bepaald; maar
zu zal laten zien, dat ze daar maling aan heeft
Ja, de mensen zullen van haar nog wel wat anders
horen! Ze is trots, deze Hilde, omdat ze een kind

onder het hart draagt. Binnen korte tyd zal z&
trouwen met Wubbe, den welgestelaen boerenzoon,
aan wien ze zich in volle liefde heeft gegeven. Het
geluk maakt haar overmoedig, zodat ze die mor-
gen zelfs met de wagen de boerderij van Wuboet
ouders durft passeren, de boerderij, waar zij eerst-
daags als vrouw zal wonen. Maar daar ziet ze vooi
het raam het hoofd van de oude Janne, die haai
haat, omdat ze haar zoon het hoofd op hol heelt.
gemaakt en plots valt er een schaduw over Hilde-
blijde stemming en ze begrijpt, dat, hoe groot haai
lieide ook is, het toch met enkel geluk zal zijn
dat haar hier wacht.

Op deze dag, welke zo stralend begon, volgt een
afschuwelijke nacht, waaiin lïilde een angstig,
droom krygt. Hierdoor vooi voelt ze, dat het noodio.
zich over haar zal voltrekken. Enige uren daarn-
breekt een zwaar noodweer los; 's morgens is ü..
halve oogst verwoest. Hilde staat dan met haa
vader, den ouden Hilbert, bij de appelboom, welk
vele onrijpe vruchten heeft verloren. „Het is mis
schien wel goed, dat de helfte d'r afschud is, hè
ding zat ja veul te vol. Nou kunnen het vruchtei
worden, daar men beet aan heeft" zegt hu.

Dit is als een symbool voor het hele bestaan, vooi
de geestelijke groei van den mens is het immers dik
wijls noodzakelijk, dat hem geen leed wordt be
spaard en stormen bu tuden om zijn hoofd woeden

Zo is dit boek vol fijne trekjes. Ook breekt o.,
enkele plaatsen de humor door; ik denk hier b.v
aan de roep van moeder Pemmechien „Wich-téér1

welke zij laat horen als de kinderen moeten bm
nenkomen om te eten. Deze roep maakt zulk eei
indruk op de acht dochters, waarvan Hilde cu
oudste is, dat één van haar, die in de kerk hè.
Kerstfeest bijwoont, zo verschrikt wordt als lu.
zelfs tot daar doordringt, dat ze haar appel grijp.
en naar huis vlucht. Dit is de trots van moede.
Femmechien; zó heeft ze haar kinderen onder d^
duim! En hoe geestig is het als de jagers komei
en de grootste stropers dan doen, alsof ze bang
zijn een geweer aan te raken. Kosteujk is dit!

Echter is de humor geen trouwe gast. Naast Hilde
is het zachtmoedige type van haar vader Hilbert
die zo vol goedheid en berusting is, prachtig uitge
beeld. Hüdes moeder is vinnig en bij de pinken
maar heeft toch onder de ruwe bolster een goec
hart; alleen is ze zo bang dat iemand, ja zelf s haai
kinderen, het zal bemerken. Roerend is de toenaat
ruig van Hilde tot haar moeder op de dag vóô
haar huwelijk met Mans.

Deze Mans is een zeer sympathieke figuur, eei
haveloze, verwaarloosde vent, een eersterangs stro-
per, maar met een hart van goud.

Het moederschap acht Hüde het voornaamste
deel van haar bestaan. Eén der meest treffend
passages uit het boek is voor mij, dat op de ver-
schrikkehjkste dag van haar leven — wanneer dt.
mensen uit het dorp, met goede bedoelingen zicii
beroepen op het recht en hun oude ongeschreven
wetten, haar iets vresehjks aangedaan hebben -
zij voor het eerst haar kind in de schoot voelt be
wegen. Ik laat hier den schrijver zelf voor U aai
het woord:

„Terwijl ze nog at te snikken, is het plotseling
alsof alle angst en verdriet van haar worden weg
genomen. Een diepe, wonderlijke vreugde doortrili
haar. Ze richt zich op en houdt haar adem in. Dan
voelt ze het weer, duidehjker nog dan daarstraks.
Neen, ze vergist zich niet. Het kind heeft zich be
wogen Het leeft en op deze vreemde smartehjk
avond voor het eerst heeft het zun moeder ge
groet. Zij lacht en snikt van blijdschap. Wat be
tekent alles bu deze rijkdom? Ze legt beide handen
beschermend om haar schoot. Het heilig moeder-
schap

„Kiend", stamelt zij verrukt, „kiend". ..."

Het karakter van Hilde, hetwelk op jeugdige leef-
tijd zich reeds uitte in kleinigheden, is be wonde-
renswaard. Door alles weet zij zich heen te slaan,
sterk moet men daarvoor zijn en een zuiver begrip
hebben van de dingen Zelfs de oude moeder van
Mans, bij wie ze geen goed kon doen, gaat haai
waarderen.

Wu leven volkomen mee in haar gelukkig huwe-
hjk en gunnen het haar van harte, als door hare.
werken een zekere welstand haar deel wordt.

Het is tenslotte wederom het moederschap, dat
haar later, na velerlei misère tezamen met
Mans, een nieuwe hoopvolle toekomst tegemoet doei
gaan.

Met dit krachtige, frisse boek wens ik TJ, waarde
lezers, enige volle uren toe.

RIEK BONSET-HORST.

„Hilde" door Anne de Vries is uitgegeven door
G. P. Callenbach N.V., Niikerk

MUZIEKKAPEL „ZANDVOORT"
Woensdag gaf de „Muziekkapel Zandvoort", dir.

de heer R. van 't Hoff met medewerking van de
Zandvereniging „Credo Canto", dir. de heer F. de
Nobel een welgeslaagde uitvoering in Groot Bad-
huis.

De Voorzitter, de heer C. Beekhuis, sprak een
openingswoord. Htf heette allen welkom; in 't b;j-
zonder bracht hij dank aan „Credo Canto" voor
de medewerking op deze avond. Tenslotte uitte spr.
zun spijt over de niet te grote opkomst van het
publiek. Spr. meende, dat indien men een humorist
had geëngageerd de belangstelling wellicht groter
geweest zou zijn.

Twee dirigenten zullen resp. het instrumentale
en het vocale gedeelte van het programma verzor-
gen.

En toch, hoe verschillend is hun arbeid. De diri-
gent, die zijn kapel leidt beschikt over geheel ander
materiaal dan de koordirigent. .

De eerste dient hoofdzakelijk over voldoend tech-
nisch onderlegde instrumentalisten te beschikken;
de tweede kan het zonder goed en mooi stemmen-
materiaal niet stellen.

Het wordt dus moeilijk, wanneer de uitvoering
d&ar is en men — door welke omstandigheden dan
ook — over minder voldoende krachten beschikt.

Bij de kapel miste men hier een goede clarinet-
tist, dôar een vaardige pistonist enz. enz. Bi) het
koor zijn te weinig werkeluk fraaie stemmen en
mist men te veel aan klankgehalte en ensemble-
zang.

WJ hopen, dat zich het een en ander in de toe-
komst ten gunste wijzigt, want aan de Overige diri-
genten ligt het zeker niet. Als men de moeilijke
tijdsomstandigheden in aanmerking neemt, waar
tegenwoordig de korpsen en zangverenigingen mede
te kampen hebben, dan mag men over het alge-
meen nog tevreden zijn.

De concerten van de „Zandvoortse Muziekkapel"
worden gewoonluk door de ingezetenen op hoge
prys gesteld. De heer van 't Hoff van zijn kant
zorgt er altijd voor, de programma's zo goed moge-
lijk uit te voeren en zo geven wü in 't kort weer,
wat onze „Muziekkapel" ons bracht.

Na een pittig gespeelde „Mars" van Blankenburg
volgde een goed gespeelde „Loreley-Paraphrase"
van Nesvadba. „St. Cécile, Ouverture" van Lion

Chic en „Strauss-Walsen Potpourri" arr. J. Maas,
werden, afgezien van enkele rhythmische vlekjes,
verdienstehjk vertolkt. In „Sabre et lance" Marche
van Starke viel soms enige oneffenheid op.

Hierna kwam „Credo Canto" aan de beurt en
zong achtereenvolgens „Vem creator" van Cl. Cas-
ciatiui, „In Monte Ohveti" en „Tristis est" beide
van Ingenari. (1545—1592). Eerlek gezegd vielen
Jeze werkjes wel ietwat uit het kader van het pro-
giamma. Deze muziek der contrapuntisten van de
x6e eeuw is een onuitputtelijke bron; haar zuiver-
neid van uitdrukking en haar rhythmische lemg-
neid zijn het eeuwig voorbeeld voor elke polyphome

Deze composities eisen echter, juist door haar
eenvoud niet alleen een goed geschoold stel zangers,
jiaar vooral mooi materiaal. Aan 't laatste ont-
jreekt er nog wel wat.

„Veni Creator" was, zonder meer, verdienstelijk
Jammer, dat in „In Monte Oliveti" even een leiijke
.inzet bi) de sopranen viel waar te nemen. Ook do-
.mneerden hier en daar de tenoren wel eens wat te
feël. BÜ „Tristis est" deed zich hetzelfde euvel voor
Ook viel 't ons op, dat de koristen te ver van elkaar
jtaan. Aansluiten is toch 't parool voor een correcte
jamenzang.

Na de pauze liet „Credo Canto" zich in twee
iragmenten uit „Weinachtshistorie" v. Schütz ho-
en. Met deze stukken behaalde men meer succes

aan met de vorige. Het „Koor der Engelen", een
/r« moeilijke opgave voor dit kleine ensemble werd
.net begeleiding van piano goed gezongen en de
•fobel wist door een juist tempo en een soms tref-
.end accentueren van het verband tussen woord en
nuziek, wel te boeien. Het „Slotkoor" voldeed het
oeste — hier en daar werd even gezondigd door
jnkele dames die wat twijfelachtig inzetten. Over
iet geheel werd hierin meer uitgezongen.

Tenslotte speelde de „Muziekkapel" „Dorn-
oschens Brautfahrt", 'n geestig stukje. Veel goeds
nel er in „Verschmahte Liebe, Walzer" van Paul
.jincke te genieten. Het beste van de avond was wel
.Oreste" (dramatisch openingsstuk) van Sam Vles-
jng. Zowel de compositie als de interpretatie vie-
en zeer te waarderen. De heer van 't Hoff het zich
als dirigent ook hierin van zun beste zijde kennen.
Gaarne geef ik een pluimpje aan den solo-clarinet-
„ist en den muzikalen trombonist. Als geheel een
nuziekkorps dat er wezen mag.

Een klein maar aandachtig gehoor heeft met be-
iangstelling de verschillende nummers, zowel van
ie Muziekkapel als van de Zangvereniging aange-
hoord.

Na afloop van het concert bracht de Voorzitter
dank aan „Credo Canto" voor haar medewerking.
De avond werd besloten met een gezellig bal

JAC. BONSET.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van l tot en met 12 Januari 194».

Geboren: Theo Cornelis, zoon van C. J. van Pelt
en N. Vogelaar, Biederodestraat 10.

Gehuwd: A. J. Lammers en J. Keur, Spoorstr.17.

Overleden: C B H. Canten, oud 81 jaren; M. J. J.
Donck, weduwe van J. H. E. Koot, oud 79 jaren;
\. C. M. Tul, oud 86 jaren; J. Koster, oud 55 Jaren;
B. C. E. van Steenbergen, oud 69 jaren.

Opgave van 13 tot en met 18 Januari 1940.

Geboren: Hendrik Adolph Oscar, zoon van O. A.
Brink en B. B. Ansing, Grote Krocht 28; Gerardus,
zoon van B Duivenvoorden en A. v.d. Mvie, Halte-
straat 49; Wilma Irene Astrid, dochter van D.
Schaap en M. C. v.d. Mtfe, Zeestraat 13; Johanna
Francina, dochter van P. Halderman en J. F. Zieck
Van Lennepweg 15.

Ondertrouwd: P Zwemmer en C. E. VeldmeUer,
Dr. Gerkestraat 48rood.

Getrouwd: A. Bogaart en A. Bissmann, Haarlem,
Bataviastraat 11.

MOBttlSATDJ-SLACHTOFFERS
van 1914-1918 en van 1939..

Want ook deze laatsten zijn er reeds velen.
BÜ ons bestuur toch komen nu reeds elke dag tal

van brieven binnen van gemobiliseerden, zieke en
afgekeurde militairen of van weduwen en andere
nabestaanden van inmiddels overleden militairen,
die in grote moeilijkheden verkeren en hulp en voor-
hchting vragen.

Tot goed begrip en teneinde teleurstelling te voor
komen, menen wij de aandacht van belanghebben-
den er op te moeten vestigen, dat onze Bond enkel
een organisatie is van mobilisatie-slachtoffers uit
de oorlogsjaren 1914-1918.

ZD, die het slachtoffer worden van de huidige
mobilisatie, kunnen om statuaire redenen geen lid
worden van onze Bond. Evenmin kunnen deze mo-
bihsatie-slachtoffers in aanmerking komen voor
een uitkermg van Rijkswege, krachtens de Wet van
3 Dec. 1931 (Staatsblad no. 498). Om niettemin de
gedupeerden van later datum te kunnen helpen,
zijn maatregelen getroffen. Voor enkele jaren is
daartoe de Stichting „De Nederlandse Soldaat" op-
gericht.

Wü menen daarom goed te doen de aandacht van
de mobilisatie-slachtoffers van thans er op te ves-
tigen, dat ze zich het beste rechtstreeks kunnen
wenden tot voornoemde Stichting. Dit om onno-
dige kosten en correspondentie te voorkomen. De
doelstelling van de Stichting houdt in allen te hel-
pen en wordt op aanvrage wel toegezonden, terwijl
haar werkingssfeer ook gaat over het gehele land.

Het adres van de Stichting is: Stichting „De Ne-
derlandse Soldaat", Drachten.

Het Bestuur van de Bond van Mob. Inv. en
van hun Nabestaanden.

P. DE BOER, Voorzitter.



Jïm, de zoon van Bobby
O. Th. BOTMAN. (Nadruk verboden)

15. Op koffietijd - zo tegen elven —
Komen de stakkers tot zlchzelven,
Maar o, m'n lieve kinders, daar
Wordt doctor Dikbuik Jim gewaar,
Die óók Juist tot zdchzelve kwam
En nu subiet de benen nam!
Met veel lawaai gaat nu das-rbinnen
De grote apenjacht beginnen.

16. Jim springt van d'een naar d'andere kant,
Totdat h« by 't plafond belandt;
Hy grijpt - hy wist niet wat hy deed! -
t Kapotte zolderlampje beet
Hu! wat is dat? zyn ogen staren,
De rook vliet knett'rend uit z'n haren!
De stroom vaart hem door kuit en schenen
En vonken spatten uit zijn tenen.

17. Jan grypt terstond Jims poten vast,
Maar acht, nu komt hu zélf in last:
Hy rookt, hij knettert, slaat aan 't gillen;
zy oren en zyn haren trillen!
De doctor, die hem wil bevryden,
Krygt óók al van de stroom te Ujden;
zy hangen aan elkaar als klitten.
En springen als verw»ede hitten. »

18. Maar alle drie zo aan elkaar
Wordt voor de stroom toch wel wat zwaar;
Jim schiet opeens van boven los
En boem! — daar gaat de hele tros!
Geloof, jongens, dat die val
Den doctor lang nog heugen zal!
Zyn deftig hoofd - t was om te hullen!
Was tont en blauw en vol met builen.

Voor Ie kwaliteit rund- kalfs- en varkensvlees is Uw aangewezen adres ^
FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616

j
i

Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VETTE OSSELAPPEN, p.p 40 Ct
PRIMA OSSELAPPEN 45 Ct
RIBLAPPEN 60 Ct
RIBSTUK 55 Ct
ROSBIEP 50—55—60 et
LENDE en OSSEHAAS 70 et
BIEPSTÜK 70 Ct
GEHAKT, per pond 35 et; 3 pond 65 et

ZUIVER LAMSVLEES
BOUT 80 et
LAPPEN 40 et
KARBONADE 35 et
BORST 30 Ct
Uitsluitend ôollands vlees & contant

Ie KWALITEIT GELD. VARKENSVLEES
KARBONADE, Schouder
KARBONADE rib ..
KARBONADE, Haas ..
PRICANDEAÜ ..
ROLLADE
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK .. ..
PEKELSPEK

48 et
55—60 et
.. 60 et
60—65 et
60—65 et
.. 55 et
.. 50 et
.. 65 ct

KALFSVLEES
LAPPEN :
POULET EN GEHAKT .. ..
LUNCHWORST in blik .. ..
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST
VARKENSPOTEN

60 ct
50 ct
35 ct
60 ct
15 ct

LIBELLE
stelt TT in de gelegenheid

NU nog GOEDKOOP
te kopen!

daar zy de beste artikelen tegen de laagste prezen
verkoopt. WOL - WOLLEN GOEDEREN enz.

GROTE KROCHT 11, TEL. 2754

Behangersbedfijf Van der Vliet
ZEESTRAAT 50

BEHANGEN, per rol ƒ0,20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf .. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WERK.

ALLEEN DEZE ZATERDAG:

extra roclamo
3 ponds blik DOPERWTEN 35 ct
l Bus ERWTENSOEP met worst en kluif .. 30 ct
l Blik TDTNBONEN, 6 pond 75 ct

Ook onder Rabinaal toezicht.

Van der Zwaan
Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Paradysweg la, tnss. Bredstr. en Hogew. teL 2139

Luxe
Taxibedrijf

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

BBBBBBBVmBBBBBlMUBBBBffBBBBBS^
a Als de dagen lengen, •
B Gaan de winters strengen. f

m Voorzie U van een goede 5
• W ARMWATER-ZAK i
m m
a in diverse soorten verkrygbaar by: g

f Drogisterij L, Blaauboer!
B Haltestraat 46 - Telefoon 2392 g
| OORWARMERS •
•HMMB WUUMMUBBHS&SS& RSBOBBBb

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, Tel.2164

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagaztjn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altyd vers
SIGARETTENTABAK 10 ct - PAPIER 3 ct

Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder-Foto's
by U aan huis opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f 4,50
Formaat 13x18 cm.

wy fotograferen met onze speciale filmverllchting
zowel overdag als 's avonds.
Foto-Technisch Bureau ,,Succes"
PARALLELWEG 39 ZANDVOORT

1 werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zand voort!

Het adres is

H* C. van Nieuwen huizen
KONINGSTRAAT 19

GAZELLE RIJWIELEN

Zelfstandig leven
in z'n eenvoudigste vorm

Stel TT voor een druppel, maar dan een levende.
Een levende druppel in het water. Dat is een
amoebe (spreek uit: ameube). Het is een dier, dat
bestaat uit een doorschünend iets, maar dat toch
duideiyk in het water te onderscheiden is. Som-
mige amoeben zyn net met het blote oog te zien.
De „reuzen" onder hen bereiken een halve mm.
Onder de microscoop kunnen we duideiyk de bouw
waarnemen. De buitenste laag is helder; daarbin-
nen zit een massa, die wel doorschynend is, maar
die vol met allerlei korreltjes zit. In dit gedeelte
zit de kern, een rond lichaampje, dat zich in elke
amoebe bevindt en dat vermoedeUjk een grote rol
speelt by de vermenigvuldiging, waarover straks
nader. .

Het geheel bestaat uit een stof, die we proto-
plasme noemen. Hiermee is natuuriyk nog niets
verklaard. We kunnen zeggen, dat in deze stof zich
het leven bevindt. Dit geldt dan voor alle dieren
en ook voor den mens, hoewel er toch een groot
verschil schynt te bestaan tussen het protoplasme
van de ene diersoort en die van de andere. Ik voel
me geneigd om het woord protoplasma „enigszins"
vry zo te vertalen: „We weten niet, wat het voor
een stof is".

Gedurende deze hele beschouwing heeft onze
amoebe-noch een vin, noch iets anders verroerd en
vond het het beste in afwachting de bolvorm
aan te nemen. Maar nadat de woelige baren van
de zee, d.i. de druppel slootwater.die we op 'n glaas-
je onder de microscoop gelegd te hebben, tot rust zyn
gekomen, gaat er iets gebeuren. Er ontstaat heel
langzaam een buitje aan de buitenkant van het
dier. Een stroom van protoplasme gaat nu geleide-
iyk van binnen uit naar het buitje, dat daardoor
zwelt en langer wordt. Zo'n uitsteeksel wordt dan
een schynvoetje genoemd. De stroom gaat verder
en eindeiyk is het hele dier „In zyn eigen poot ge-
stroomd". Ondertussen worden er meestal nog een
paar „poten" uitgestoken en de amoebe stroomt
nu eens een eindje in deze, dan in die richting. Ook
naar beneden steekt het dier „pootjes" uit, zodat
het lykt, of het loopt over het glaasje, waar de
druppel slootwater op ligt.

Naar de algemene vorm van deze dieren en hun
schynvoetjes worden ze in verschillende soorten
ingedeeld. Sommige komen voor in de Ingewanden
van dieren en ook de mens herbergt in zyn dikke
darm verschillende soorten amoeben. Een ervan
maakt misbruik van onze gastvrijheid en bezorgt
ons dysenterle.

Een amoebe is een dier en heeft dus behoefte
aan voedsel, maar hjj heeft geen mond. Geen nood i
als er voedsel in de buurt is, wordt er een gemaaüc.
Ergens tussen brokjes planten en rotsblokken, d.w.z.
zandkorreltjes, glijdt een diatomee, een microsco-
pisch plantje, als een schuitje, zachtjes over de bo-
dem van de werelddruppel heen. Onze amoebe
komt in de nabijheid en er ontstaat een deuk in
zyn lichaam op de plaats, waar de diatome ligt. De
„nongeroge aeuk" worat dieper, aooraao net li-
chaam om het slachtoffer heen stroomt en ten
slotte zit het arme plantje in een heel klein aqua-
riumpje gevangen. Nu wordt er in dat beetje water,
dat er om het diatomeetje heen zit, een zure stoi
gebracht, die het in korte tyd doet sterven en ge-
schikt maakt om verteerd te worden. De wand van
het blaasje, waarin het plantje zich bevindt, neemt
het opgeloste voedsel op en na afloop worden de
onverteerbare overbhjfselen weer naar buiten ge-
werkt. De amoebe heeft lekker gegeten en heeft
geen mond en geen maag meer.

In het menseiyk lichaam heeft iets plaats, dat
sprekend op dit verschijnsel gelukt, maar dat, ment
waardig genoeg, gebeurt met een ander doal. In
het bloed van den mens bevinden zich de z.g. bloea
lichaampjes, kleine levende deeltjes. Er ztfn on-
geveer 700 rode tegen l witte. De rode zyn ronde
schyfjes, die zelf niet bewegen kunnen, maar met
de bloedstroom meegevoerd worden en netjes in de
aderen biyven. De witte gaan er ook wel eens uit en
gedragen zich precies als amoeben. zy steken ook.
selujnvoetjes uit en."...eten. Deze deeltjes van ons-
zelf hebben honger. Worden we van binnen uit
aangevallen? Niet door hen, maar wel door aller-
lei bacteriën, die van buitenaf binnengedrongen
zyn. Hier gaan de witte bloedlichaampjes er op af.
Een versnelde film, waarin dit opgenomen werd,
maakte een komische indruk en deed sterk denken
aan een agent, die zich met de ellebogen door een
menigte drong (in dit geval de rode bloedlichaam-
pjes) om een booswicht te arresteren. Wordt zo'n
bacterie opgeslokt, dan kost dit dikwijls het leven
van den „agent", maar duizenden en duizenden ko-
men „aangestroomd" om hetzelfde te doen, totdat
alle vyanden zijn overwonnen.

Geworsteld wordt er niet veel by zo'n stryd. Dit
is eerder het geval als twee amoeben elkaar ont-
moeten: Een stryd tussen twee „druppels"! De voi-
gende historische gebeurtenis, door Jennings be-
schreven, geeft hiervan een beeld. Een grote
amoebe dreigde een kleine op te slokken. Slechts
een nauwe opening naar de vryheid bleef er over.
De kleine kroop, wat hy kon, maar telkens volgde
de grote en-slokte hem ten slotte helemaal op. Het
slachtoffer trok zich samen en wachtte betere tij-
den af. Even later toen de wand van zyn gevan-

PARTICUL1ERÉ ' - - -

Algemene Begrafenis-Vereniging;
Uitsluitend gebruik: van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres-

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 - Telefoon 2459

Zand voorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. __ . „ ****~.Telefoon 2092

genis erg dun was, verbrak hy plotseling zyn boelen
en zette het op een— stromen. Weer kwam de
reus op hem af en had hem bjjna te pakken, maar
ten slotte gaf het „vloeibare ondier" de achtervol-
ging op.

Zulke drama's spelen zich af in kubieke mili-
meters

Na allerlei gevaren' te boven gekomen te zyn en
een voldoende grootte te hebben bereikt, gaat de
amoebe zich in tweeën delen, eeriyk, ajsof het een
taart gold: het „lichaam" in de helft en de kern in
de helft. Er ontstaat een insnoering in de kern en
ook in het omringende protoplasma en langzaam,
maar zeker, alsof onzichtbare handen er aan trok-
ken, worden de beide delen vaneengescheurd. Er
zyn nu twee amoeben, die elk hun eigen weg gaan.

Wonderiyk is deze „minste" onder de dieren. De
kleinste en eenvoudigste uit het zoölogische alfabet,
maar toch een boek "op zichzelf!

Drs. J. TENSEN.
Uit „Het Kompas".

DAT WAS NIET JUIST!
In „Het Volk" van Maandag J.l. kwam een bericht
voor van den correspondent uit Bodegraven, waar-
in vermeld werd, dat Dr. van Fraassen uit Zand-
voort een auto-ongeluk had gekregen.

Dit bericht heeft nogal vervelende gevolgen ge-
had. Niet in het minst voor mevr van Praassen,
die van alle kanten om nadere byzonderheden op-
gebeld werd.

Dat dit bericht onjuist was, zal bovendien biyken
uit het feit, dat Dr. van Fraassen „ergens", ver in
het Zuiden op zyn mobilisatie-bestemming vertoeft.

Het misverstand is ontstaan, doordat het hier den
tydeiyken waarnemer van Dr. van Fraassen, Dr.
Holtes betrof, die overigens momenteel deze func-
tie niet meer waarneemt.

Het is te hopen, dat hiermede dit misverstand uit
de weg is geruimd.

Wijziging
voetbalspelregels

Met ingang van heden behoort in de spelregels de
volgende wyziging te worden aangebracht:

De buitenkant der lijnen is de begrenzing van het
speelterrein.

Het gevolg van bovenstaande wyziging Is, dat de
bal eerst uit het spel is, nadat hy geheel en al over
de iyn is gegaan. Rolt de bal op de hjn of is een
klein deel van de bal nog op de hin dan is de bal
m het spel. '

Om een doelpunt te kunnen toekennen, behoort
de bal dus geheel over de doelüjn te zyn; het doel-
vlak wordt daarom ,niet meer gevormd door de
voorzyde van palen en lat en de grond doch door
de aehterzyde.

De lynen van het deelgebied en het strafschop-
gebied behoren tot deze gebieden. Een overtreding
op de iyn van het strafschopgebied wordt behan-
deld als ware de overtreding binnen dat gebied ge-
schied.

De afbakening van het speelveld.
Er staat voorgeschreven, dat de lijnen niet bre-

der mogen zyn dan 12 cm (voorheen geen breedte
voorgeschreven).

De doelen.
Ook palen en latten mogen geen enkele zyde heb-
ben, welke breder Is dan 12 cm (vroeger was voor-
geschreven, dat de frontbreedte niet meer dan 12,5
cm mocht zyn; tegenwoordig alle ztfden niet meer
dan 12 cm).
Overtreding en wangedrag.

De belangrykste wyziging is, dat het alleen is
geoorloofd een tegenstander aan te vallen, indien
de bal zich binnen het bereik van de betrokken
speler bevindt en zy tevens bepaald pogen de bal
te spelen.

Ter verduideiyking volgen hier enkele voorbeel-
den:

Indien een rechtsbuiten de bal voorzet, zal een
verdediger een middenvoor niet opzy mogen zetten
zolang de bal zich niet op speelafstand van hen
bevindt, ook als is de duw op zich zelf volkomen
geoorloofd.

Aannemende, dat de bal zich bevindt in de na-
byheid van de hoekvlag en van iedere party een
speler zich op ongeveer 20 m. afstand daarvan be-
vindt, dan mogen deze spelers, terwyi zy hard naar
de bal toelopen, elkaar geen duw geven, alvorens
de bal binnen hun bereik is. Een overigens eeriyke
duw vóór die tyd gegeven, moet worden bestraft.

Onder aanvallen is afhouden niet begrepen.
Schiet een speler van party A op het doel van

party B, waarby de doelverdediger van party B het
schot keert, dan mag een speler van party B ,een
toelopenden speler van party A afhouden, dsrhal-
ve zich tegenover den aankomenden speler stellen
of zich steeds verplaatsen, om hem in zyn loop te
belemmeren.
Dit afhouden mag evenwel niet de vorm van aan-
vallen aannemen, zodat degene, die een tegenstan-
der afhoudt, deze wel tegen mag houden met zyn
lichaam, d.w.z. een ander er tegen aan laten du-
wen of dringen.

De inworp.
De inwerper moet de bal boven het hoofd losla-

laten.
Voorheen was niet bepaald, wanneer de bal los

gelaten moest worden.
Er diende alleen op gelet te worden, dat de bal

voor de inworp achter het hoofd werd gehouden;
dit laatste behoeft niet meer, doch de bal moet bo-
ven het hoofd worden losgelaten.



Heden overleed tot onze diepe droefheid ge-
heel onverwachts, onze Innig geliefde Moe-

der Behuwd- en Grootmoeder, Zuster en
Behuwdzuster

MEVR. DE WED. BERBER SMIT-VELT
in de ouderdom van 70 jaar.

DEN HAAG-, 19 Januari 1940
Jonckbloedplein 39

Zandvoort: L. Maandag-Smit
A. Maandag

Amsterdam: F. Smit
Delfzijl: J. Uiterwljk-Smit

J. triterwrjk
Alkmaar H. Smit

A. Smit-Dryfhout
Groningen: T. Kulper-Smlt

H. Kuiper
Zandvoort: A. van Dutjn-Smlt

A. van Dujjn
Den Haag: B. Smit

J. Smit
O. J. H. Smit
J. C. H. Smit.
en Kleinkinderen.

De teraardebestelling zal plaats hebben op
Maandag 22 Januari a.s. des namiddags 2.30
op de algemene begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek te Zandvoort: Brederodestraat 97,
2 uur.

Heden overleed tot
onze diepe droefheid
ons geliefd zoontje en
kleinzoontje in de leef -
ttjd van 4 jaar en 9
maanden.
Zandvoort, 17Jan.'40

C. Los.
M. J. E. Los-Poots.
H. Poots.
B-A-C-Poots-V-Popta.

Oude-Tonge,
W. Los «n familie.

GEVR.: in klein gezin
NET DAGMEISJE

goed kunn. werken, van
half 9 tot half 5, Zon-
dags vrij. Loon ƒ 6.- p.w.
Boven 18 jaar onn. zich
aan te melden. Aanmel-
den 's avonds na 8 uur.
Mevr. de Bock, Konin-
ginneweg 28.

TE KOOP: Wit emaille
KOLENFORNUIS

met circul., 90x60 cm, in
goede staat. Te bevr. by
Versteege, Dorpsplein.

TE ML)UK:
-GARAGE

-met-centrale verwarming
Trompstraat l, tel. 2958

Voor
NOTA'S

KWITANTIES
BRIEFPAPIER
. ENVELOPPEN

De zaak:
Gertenbachs Drukkerij
Telefoon 2135
Achterweg l

GEVRAAGD voor dagen
nacht net Hollands

DIENSTMEISJE
zelfst. kunn. werken,
v.g.g.v., Aanm. mevr. de
Beer, Merellaan 32, Bent
veld.

Voor direct te buur gevr
GEM. WONING.

best. uit Zitk., 3 slaapk.,
vr. k., liefst m. badk. of
douche. Br. met prysopg.
Gerienbachs Drukkery
onder no. 43002.

BANKETBAKKERS -
LEERLING gevraagd.
G. H. Kuneman, Halte-
straat 33.

DAT H»D «l MI«T QCOACHT
•*•t m» «ho«ntj«« »**
"n. il. «l«u« *•"*••
Vonten ••reparMf*. B«t
M h.t «mr*, dit ««•> «r;
K.IUM „.«*o»»»»»»»"

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

OPROEPING
Allen, die iets verschuldigd zijn aan- of te vorderen
hebben van- of zaken onder hun berusting hebben
behorende tot de nalatenschap van wijlen Mevrouw
de Wed. J. J. JAGER, geb. VAN DER VEEN, ge-
woond hebbende te Zandvoort, Zandvoortselaan 10
en overleden te Heemstede, 22 December 1939, wor-
den verzocht daarvan betaling of opgave te doen
vóór l Februari a.s. Üen kantore van Notaris Mr.
J. A. de la Hayze, van Merlenlaan 19, te Heemstede.

WONINGBUREAU
„K E N N E M E R LAND"

HOGtWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

SS. BESTUURSLEDEN van verenigingen,

ATTENTIE !

Voor plaatsing van kop)}, welke niet UITERLIJK
DONDERDAGMIDDAG l UUR in ons bezit is, kan
niet worden ingestaan.

DE REDACTIE.

ATTENTIE
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (afleggen) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen i-i andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

THEATER „MO N OP O L E"
Telefoon 2S50, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 20, Zondag 21, Maandag 22 en Dinsdag
23 Januari, 8 uur. 4 Dagen! 4 Opvoeringen van een
groot cinematografisch meesterwerk:
Zarah Leander In

Es war eine rauschende ballnacht
met Marika Rökk, Hans Stüwe, Leo Slezak, Arib.
Wascher. — Muziek van de geniale componist
Tsohaikowsky.

Zarah Leander, de grote tragedlenne, wellicht de
geniaalste actrice van deze eeuw, bezorgt U door
baar meesterlijk spel adembeklemmende momenten,
zt) fascineert U zó, dat TT tot het einde der film in
Intense spanning zult medeleven.

Als tweede hoofdfilm vragen wU uw aandacht voor
The Ritz Brothers, de grootste komieken van de

• wereld in:

Drie malle invallers
Een ..zonnige film met de Rltz Brothers en Ame-
rika's zorgeloze Jeugd. Een film met kleur en gloed,
met pit en potigheid een door en door sportieve
film! — Toegang boven de 18 Jaar. — Entree: Par-
ket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et,
alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
als hoofdnummer optreden van de grootste komie-
ken van de wereld: The Ritz Brothers In

Drie malle invallers
Overal waar deze film draait, lachen de toeschou-
wers, dat het 'een lust is. Kunt U, wilt TT nog scha-
teren? The Ritz Brothers staan voor TT klaar.
Entree 20—30—40 cent.

DONDERDAG 25 JANUARI - 8 UUR op veelvnl-
dig verzoek Reprise van Metro-Goldwyn-Mayer's
Jubileum-film:

MARIE ANTOINETTE
met Norma Shearcr en Tyrone Power. Leven, liefde
en lijden van 's werelds rampzaligste vorstin. Een
film om nimmer te vergeten. — Entree 30-54-75 et.
Toegang boven 18 Jaar.

Vanwege het grote succes en om
niemand teleur te s tellen t
NOG SLECHTS ÉÉN WEEK een

Permanent £ f 1,95

MAISON STABEL
Grote Krocht 16, telefoon 2759

Militairen genieten in de Herensalon
reductie op knippen en scheren

Waarom kou n/tien?
als de

Goedkope Amsterdammer
artikelen verkoopt tegen prijzen, die voor leder te
betalen zijn I I

Oorwarmers
Wolgevoerde motorkappen
Handwarmers
Leren handschoenen
enz. enz.

Tevens het meest gesorteerd adres In Electra-artl-
kelen, Radio's, Lampekappen, Schemerlampjes,
Staande lampen. Nergens goedkoper en beter dan by

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574

Internationale Vereniging Bellamy
(I.V.B.)

Openbare vergadering
op Donderdag 25 Januari 1940
In de grote zaal van
PENSION X, GROTE KROCHT l
te Zandvoort. Aanvang 8.15 uur precies.
Spreker: MAR. A. DE VRIES uit Aerdenhout,
Voorzitter Dlstrictsraad.

J Onderwerp:

B De kortste weg naar maatschappelijke wel vaart |
l Komt allen luisteren! Het Is van het allergro i
• belang voor de Gemeente Zandvoort!
S Entree ƒ 0,20. Werklozen en militairen ƒ 0,10.
H Kaarten In voorverkoop verkrygbaar: Gertenbachs Drukkery

toBBMHMDBKIHIDUHBBMHnHBHBBBHBBBfilHKIBBHBBMBBHBH

NU KOPEN

IS GELD VERDIENEN
tenminste Indien U koopt In de geweldige

De Waag
Wij ruimen alle Winter-artikelen op tegen prijzen
vér beneden inkoop-waarde.

Een greep uit onze lage prijzen:
Wollen Mutsen 19
Wollen Dames Handschoenen 49
Heren Overhemden, restanten in alle maten 98
Prima Dekens, grote maat 1 • 49
Wollen Sokken (zware kwaliteit) .. .. 59
Zware flanellen Lakens 150x200 (extra kwal.l • 59
Jongens blouses, gemolt., nu 39
Jongens blouses, Interlock, nu 35
Zijden dameskousen (extra fijn weefsel) 54
Moderne Damesrokken, uu 1 ̂ 25

Verder vele R E S T A N T E N in alle artikelen
die voor spotprijzen worden uitverkocht.

Doet NU UW VOORDEEL en profiteert mede !

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

In onze ATEP afdeling weer een enorme sortering
10—15—25—35—50 cent.

Manufactramagazijn „De Waag"
HALTESTRAAT 40

EENS KLANT
TELEFOON 2087
BLIJFT KLANT

GERTENBACHS DRUKKERIJ

plaatst advertenties voor U in

alle bladen buiten Zandvoort

Achterweg 1 b.d. Haltestraat Tel. 2135

Modelvleeshouwerij
levert het beste van het
beste tegen LAGE PRIJS

Doorregen Runderlappen f 0,50
Karbonade (schouder) 0,50
Pekelspek , 0,60
Vet Spek „ 0,50
Onze reclame voor de boterham; alleen Zaterdag:
2 ons Pekelvlees f 0,30
2 ons Ham, schouder „ 0,30
2 ons Lever „0,30
2 ons gebr. Rosblef „ 0,35

enz. enz.

Ons bekend twaalf-uurtje:
l ons Leverworst en l ons Pekelvlees
en een half ons Rookworst .. .. samen 25 et
IJsseldüks Rauwe Rookworst per pond 80—60 et

J. J. SPIERS
Hdltestraat 30, Telefoon 2175

Schilderswaik is Yertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast Elch met het houden van Inboedelveilingen

Dagelijks te ontbieden.

Qrote Krocht 20 - Telef. 2146

Leesbibliotheek »G e l r i a"
Neem goede nota van de
volgende nieuweboeken l

2986 Ames, Jennlfer. Zilveren vleugels.
2987 Cody, Stone. Gevaarlijk goud.
2993 Dtfk, L. van. De instuif. (v. oud. meisjes).
2980 Hanocfc, L. A. Vrouwen in het wit.
2981 Hauck, P. Terug tot het leven.
2992 Kramer, Diet, Onrustig is ons hart.
2985 Lockwood,Vere, Onder betovering der woestijn
2982 Moore, Amos. Dicht by den dood.
2989 Raine, Bonanza.
2991 Servaes, Ank. Wie volgt.
2990 SHlanpaa. Silja.
2988 Steel, K. Om 10.000 dollar.
2994 Stryt, W. Pre. (voor oudere meisejse)
2983 Yotmg, Clark. Red Clarke rtidt.
2984 Red Clarke waagt.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1 b.d. Haltestr.

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
WINTERDRUKTE.

Tengevolge van stremming der scheepvaart is t
goederenvervoer sterk toegenomen; In verband hier
mede heb ik de eer U te verzoeken tot een regel-
matig vervoer te willen medewerken door:
1. elk te verzenden collo snel- en vrachtstukgoed
te voorzien van een duidelijk adres en bovendien
van de naam van bestemming en die van afzen-
ding, alsmede de datum van aanbieding ten ver-
voer;
2. aangekomen stukgoederen — indien zy niet
worden besteld — zo vlug mogelijk te doen afhalen;
3. de aangekomen wagens zo vlug mogelijk te doen
lossen en de te verzenden wagens zo spoedig moge-
iyk - nadat zij ter beschikking zyn gesteld — te
doen beladen; aanvragen van materieel zijn tot het
strikt nodige te beperken; wagens kunnen ook bul-
ten de hiervoor vastgestelde uren gelost en geladen
worden na overleg met ondergetekende;
4. by verzending van grote hoeveelheden stukgoed
van te voren met het station in overleg te treden.

De Sationschef,
J. H. BELLAERT.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer A. Luyendyk is ge-

slaagd voor het Praktykdiploma Engelse Handels-
correspondentie Mercurius en van de Vereniging
van Leraren i.d. Handelswetenschappen.

AANVULLING. "" ~*" "e"""0-'"
In ons verslag van de „Phoenix" van Zaterdag j.l.
vermeldden wtj „Het dans-instituut van Lily Orgo-
det bracht eenvoudige dansen".

wy willen hierby even recht zetten, dat dit niet
gold de dansen, die mevrouw Orgodet zelf uitvoer-
de, doch die van de leerlingen.



Dans-Academie Joh. L« van Duin

Zaterdag 20 Januari
Groot Bad hu isf 3,3 O uur

SOIREE-DANSANTE
Radio-artiste Dora Schram a

Dansmuziek The Harlem Kings

ENTREE 60 CENT, plus belasting
Leerlingen en oud-leerlingen 30 cent

Verse groenten duur I
Busgroenten goedkoop!
2-ponds blik Spinazle
3 blikken Spinazle
2-ponds blik Snijbonen
2-ponds blik Doperwten
2-ponds blik Tomatensoep

18 et
50 et
23 et
25 et
21 et

Wü hebben geen bevroren vruchten!
10 Jaffa's, heerlijk zoet .......... 45 et
3 pond Bellefleurs ............ 25 et
3 pond Goudremetten ............ 25 et

VERSE CHAMPIGNONS EN TOMATEN.

KEMP's Fruïthandel
KERKSTRAAT 35 .TELEFOON 2452

••••••••••••••••••••••••••••••03

E. KONING
Glazenmaker — Huis- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Swaluestraat 10, telef. 2573

GLAS en VERFHAIMDEi.

JAARVERGADERING V.V.V.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer houdt
op Dinsdag 23 Januari m bodega Mustert een aige-
mene vergadering. Altredend zijn fle heren C. A. C.
Gunters, G. Kieier en J. van Raaite. Lte laacste
twee bestuursleden stellen zich hemesbaar. Na ai-
loop: kienen!

„CRITERIUM", een nieuw maandblad voor kunst.
Onder redactie van Ed. Hoormk,
Cola Debrot en Han HoeKstra.

Naar wjj vernemen zal op 25 Februari a.s. bij den
uitgever J. M. Meulennoff te Amsterdam een nieuw
tjjoschrift verschonen, getiteld „Criterium",Maana-
biad voor Kunst, onder redactie van Ed. Hoornik,
Coia Debrot en Han Hoekstra. De letterkundigen,
die dit trjaschrift zuilen leiden, zullen er zich vooj.
hoeden siaat te worden der verlichting, anderzij as
willen zy zich niet laten overheersen door een ave-
rechtse romantiek. Het gezonae verstand, waarvan
zy gaarne gebruik maken, zal voor hen middel en
nimmer doel zyn.

Aan de toenemende verwording valt paal en perk
te stellen o.a. door het toepassen van zuivere aes-
thetische maatstaven. Onder dit peisp^cuef spreeKu
het vanzelf, dat zy zich niet zuilen bepalen tot hei,
geacheveerde, maar ook -die by aragen gaarne zui-
len opnemen, die, hoewel zwaar genavend, aan 0.0
boven aangegeven criteria voldoen.

Aan dit nieuwe periodiek zulien de belangrrjke
Jongeren en ook enige oudere auteurs medewerken.
Het adres van het reaacoie-secietariaat is: Ba.
Hoornik, Stadionstraat 25-', Amsterdam.

Hiermede is tevens een vroeger bericht over een
tijdschrift, dat bij de firma J. M. Meu^enhoff zou
verscrujnen, gerectificeerd.

DAMES- EN HERENKAPSALON

B. VAM OER BIJL
Haltes traat 32a
mmmmmmmmammmmm

JAARBEURS TE UTRECHT.
Speciale afdeling voor nieuwe uitvindingen.

De deelname in deze afdeling is voor iedereen
mogeujk.

Het doel is den uitvinder een gelegenheid te bie-
den tegen geringe kosten sneller dan anders, con-
tacten te kunnen leggen met belanghebbenden voor
verkoop van een octrooi of afgifte van een licentie
op een octrooi.

Toegelaten worden - ter beoordeling van een
vanwege de Bond van Octrooi- en Merkenhouders
in overleg met het Jaarbeursbestuur benoemde
commissie —

a. nieuwe vindingen, die geoctrooieerd zUn,
b. voor octrooiering in aanmerking komende

vindingen, waarvoor eventueel door het Jaarbeurs-
bestuur kosteloos een certificaat wordt afgegeven,
opdat de uitvinder ervan in de gelegenheid is, bm-
nen de tjjd van bescherming gedurende zes maan-
den — vanaf de datum van de opening der Jaar-
beurs — een octrooiaanvrage te kunnen indienen in
Nederland.

Zij, die er belang bij hebben aan de Jaarbeurs
deel te nemen, worden verzocht zich ten spoedigste
(de ruimte is beperkt en meestal ruim twee maan-
den vóór de opening van de Jaarbeurs bezet) schrif
tehjk — met insluiting van porto voor betaald ant-
woord — te wenden tot den heer J. Keiser,
2e Schuytstraat 155, telefoon no. 335138 - giro 8720,
's Gravenhage. Gaarne wordt aan genoemd adres
ontvangen in de namiddag voor mondelinge inlich-
tingen na schriftelyke kennisgeving.

Gezien de zeer grote belangstelling van het pu-
bliek en het succes van alle deelnemers op voor-
gaande beurzen behaald, moge het voor fabrikan-
ten — constructeurs en uitvinders een aansporing
zijn om voor demonstratiedeelname Nieuwe vindin-
gen onmiddelluk te laten inschrijven, daar het be-
stuur van de Jaarbeurs soms noodgedwongen be-
slag moet leggen op de nog onbezette ruimten.

Men naaste zich dus een plaats te reserveren.
Besprekingen over nieuwe vindingen, waarop nog

geen octrooiaanvrage werd ingediend, blijven abso-
luut geheim.

Hoe meer deelname, hoe meer bezoek op de Jaar-
beurs.

Glas- en Verfhandel
A. KROMHOUT

HALTESTRAAT 24
ANNEX DROGISTERIJ - TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en l/j kg., klaar voor het gebruik
Tevens witlcalk te koop.
PETROLEUM, per liter 9i/2 et

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kaps.
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te gev
PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. - Matige prtfzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Belangrijke veiling
van diverse inboedels

Donderdag 25 Januari a.s*
's morgens 10 uur
in de grote zaal van „ZOMERLUST"
Kosterstraat 5
zullen door veilingdir. „De Witte Zwaan" geveild
worden verschillende Slaapkamer ameublementen,
Spiegel- en andere kasten, Lits jumeaux met Bed-
stellen, Huiskamer- en andere ameublementen,
grote patent Trektafel (voor 20 pers.) Clubs, Boe-
kenkast, bureau ministre, Friese staartklok, Per-
zische kleedjes, Vesto vloerbedekking, Gordijnen,
Lopers, Schemer- en Huiskamer-lampen, modern
3iken barbiers Toilet, Gasfornuis met dubbele oven,
Ijskasten, vaste Wastafels, 4 grote glazen schotten,
Porcelein, Glas- en aardewerk en wat verder ten
verkoop wordt aangeboden.

KIJK.DAG WOENSDAG 24 JUNI
van 10 tot 4 uur

Goederen voor deze veiling kunnen nog bijgevoegd
worden. — Inlichtingen:
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Thijmstroon
met honing

*
Zeer verzachtend en, oplossend bjj hoest en
verkoudheid

DROGISTEBIJ
T* C. A. STIJNIS

ORANJESTRAAT 7 TELEFOON 2327

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:
J. DE M A A R

OUD . BELASTING *AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 3f

•••••••••••••••18 »•••••••••••••••
ONZE RECLAME BLIJFT
GEHANDHAAFD!

Alleen des Zaterdags:

2 ons sdiouderham voor 32 cl
25 et
25 et

22i/, et
22i/a et

,. 20 et
,. 20 et
,. 59 et

i/s pond fijne GEKOOKTE WORST
2 ons TONGEWORST
2 ons HAAGSE LEVERWORST ..
2 ons BOTERHAMWORSa .. ..
Va pond BLOEDWORST .. ..
V» pond LEVERWORST .. ..
RAUWE ROOKWORST, per pond
Berllner Lever
Lever kaas Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekel vlees v.fa. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 et
TARWEBLOEM, per pona 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
Bus TAFELKOEK . . . . .. 19 et
ABRICOZEN, per pond
PRUIMEDANTEN, per pond
GEDROOGDE APPELTJES, per

.. 58 cc

.. 29 et
pond 38 et

SPLITERWTEN, per pond .. .. 15 et
GROENE ERWTEN, par pond .. 14 et
RINGERS BLOKJES CACAO met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

I. U. K N OTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

Maak uw avonden gezelliger
door te luisteren naax een mooie opera, dansmuziek,
hoorspel, lezing, declamatie of dergelijke.
Wilt U getrouwe weergave, koopt dan een

PHILIPS RADIO
Reeds vanaf ƒ 92,50. Ook op gemakkelijke condities

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Honk Schuiienhurg
GROTE KROCHT 5—7 TELEFOON 2974

MAKELAAE
W. P A A I 1

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
O IN! G» E fVl. en GEïVsEUB. VILLA'S
SElVEDEftS- ESV eOVENHUIZEP»
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou
ven Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezlg. Tevens belasten wij ons met hel- huurinnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge
bied. Inlichtingen kosteloos

VLEES IS EEN
GOED VOEDINGSMIDDEL
Zo denkt de Concurrent ook !

OSSEVLEES

2 pond RIBLAPPEN ƒ 1,00
2 pond PRIMA OSSELAPPEN .. ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ 0,85
2V_, pond WINKELLAPPEN .. .. ƒ 1,00
2 pond ROSBIEF ƒ 1,00
2 pond LENDE ƒ1,05
2 pond HAAS Of BIEFSTUK .. ƒ 1,20

PRIMA BLANK KALFSVLEES

LAPPEN, per pond ƒ 0,55—0,60
FRICANDEAU, per pond ƒ 0,70

ZUIVER LAMSVLEES

LAMSBORST, 2 pond ƒ 0.50

SCHOUDERKARBONADE, 2 pond ƒ 0,65

RIB en HAAS, 2 pond ƒ 0,70

LAMSBOUT, 2 pond ƒ 0,90

ECHT GELD. VARKENSVLEES

SCHOUDERKARBONADE, per pond ƒ 0,50

RIBKARBONADE, per pond .. ..ƒ0,55

HAASKARBONADE, per pond .. ƒ 0,60

FRICANDEAU, p. pond ƒ 0.65, 2 pd ƒ 1,20

ONZE ROEM ; 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 85 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons gebraden kalfsgehakt en l ons boterhammenworst tezamen
voor slechts 25 cent;
l pond prima gesmolten rundvet of l pond reuzel voor slechts
50 cent, zolang de voorraad strekt

Bij „De Concurrent" kopen is geld besparen. Dus allen naar

DE CONCURRENT"ff

Haltestraat 5 Telefoon 2994
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

etalage!

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Deze week als reclame:
Vanille-batons

Gooise moppen
Als extra reclame:
4 rumtompouces voor 25 et
Deze alleen Zaterdag en Zondag.

van 50 cent
voor 35 et
p. % pond

C O S T U M I E R E
Me j. Au g» Bisenberger
Patronen naar maat. Pasklaar maken.
Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 21 Jan. 10 uur: Ds. D. Tromp.

3rEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBANU
Brederoclestraat 31

Zondag 21 Jan. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. 5 uur: dezelfde. Heilig Avondmaal.

GEREFORMEERDE KERK.
Juli<uiaweg boek Emmaweg.

Zondag 21 Jan 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waanins.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Uebouw Brug&iraal 15.

Zondag 21 Jan. 10.30 uur: mevr. F. Kalma-Koops
van Hogebeintum.

Zonaagsscnooi van 12—1.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. ae neer J. A. üoekendnk Jr. te Heemstede.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. J uu.

Zaterdag 20 Jan. Einde v.d. Sabbath 5.12 uur.
Vrrjdag 26 Januari. Begin v.d. Sabbath te 4.15 uur.
Zaterdag 27 Januari. Einde v.d. Sabbach te 5.24 uur.

SOIREE DANSANTE.
Het bekende clansinstituut Joh. L. van Duin or-

gamseert Zaterdagavond a.s. in Groot Badhuis een
öioce soiree dansante.

Medewerking worat die avond verleend door de
eveneens bekende radio-artiste Dora Schrama.

Ook voor goeae dansmuziek is zorg gedragen en
wel door „The Harlem Kings".

Het beloolt aus een goeae avond te worden.

DE KORTSTE WEG NAAR MAATSCHAPPELIJKE
WELVAART.

Over dit onderwerp — zeker aantrekkelijk genoeg
in deze benarde innen — zal de heer De Vries van
Aeraennout a.s. Donderdagavond spreken in een
openbare vergadering van de I.V.B., dat is de Inter-
nationale Vereniging Bellamy.

Voor degenen, die nog nimmer van het streven
der Bellamy-bewegmg hoorden of er althans nog
.aeer weinig van weten, geven we hieronder een kort
en duidelijk knipsel uit Bellamy-Nieuws van l Jan.
j J. Dit zal zeer stellig hun belangstelling in zo hoge
mate opwekken, dat het hun onmogeujk is weg te
olijven van de vergadering op a.s. Donderdag in
Pension X, waar de heer De Vries — die reeds eer-
aer in Zandvoort sprak — hen op onderhoudende
wijze verder zal weten in te lichten omtrent doel
en streven dezer nog wel jonge maar toch reeds
omvangrijke beweging in ons land. Zie hier dan het
knipsel:

IS HET EEN UTOPIE

te streven naar een behoorlijke verdeling van de
arbeid onder alle werkers der Natie?

Is het werkelijk onmogelijk, een geiyk aandeel in
de welvaart te verzekeren aan alle leden der Natie?

Kan een regering, die wél een heel militair leger
kan onderhouden en huisvesten en wél een byna
evengroot leger van werklozen op zeer ingewikkelde
wijze in het leven kan houden, niet in de nationale
productie van al het nodige voorzien?

Zou een regering, die wél de vele verschillende
salarissen, uitkeringen, ondersteuningen en belas-
tingen kan administreren, niet in staat zijn het
gehele volk een geluk aandeel in arbeid en produc-
tie te verschaffen?

Zou de nationale productie ons gehele volk niet
een hoog welvaartspeil kunnen waarborgen?

Zouden wtf niet in staat zyn voldoende ruilgoe-
deren te vervaardigen, die met andere landen te
ruilen zjjn voor de ons ontbrekende grondstoffen?

Zou het buitenland niet veel liever willen hande-
len met de Nederlandse Regering, dan met de mo-
geiyis insolvente-particulieren??

Zouden andere landen ons vrijlaten in de rege-
ling van werklozensteun, pensioenen enz., doch zich
willen verzetten tegen een afdoende economische
regeling van arbeid en productie??

Geef een eerlijk antwoord op deze vragen en zie
met ons de nuchtere werkljjkheid onder ogen: de
zo vaak belachen „utopie" is de enige oplossing der
economische vraagstukken, de enige weg tot wei-
vaart voor geheel het volk!
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ZAMDYOORTSE COURA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar , % ƒ 1.00
buiten Zandvoort, pier jaar .' ƒ 1.60
Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9M6

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6DI

Bureau: Achterweg l - Telefoon 21B5

Hét v o l k van de voftefën wil niet de oor-
ïog, maar het zijn de diplomaten die hem
Samen met de generaals doen ontstaan.

-- - - SENRIETTE MOOY. "'"

VAN FOLSMOFFENT EN BIVAKMUTSEN.
T)at is ons deerlijk tegengevallen: het de eerste

' -week binnetrgekomen bedrag voor Polsmoffen en
Bivakmutsen, ten behoeve van onze Zandvoortse
mannen die ergens in een gehucht liggen waar geen
breicomlté is, is haast te schamel om het te ver-
melden. Bijzonder verheugend echter was de geza-

__ menliJke bijdrage van zeven mannen van de Reini-
* ginggdienst. Wij veronderstellen dan ook, dat nu
in' öe tweede week de grote stroom van bijdragen
van'de Zandvoorters voor de Zandvoorters zal toe-
vloeien. Maar dat moet dan ook, want langer wach-
ten'gaat niet.

Ook het Breicomité onder leiding van Mevrouw
Vaïi Alphen-Van der Valk was van die mening en
is bereids met breien begonnen, daartoe puttend
uit een nog aanwezig kassaldo. Hulde en dank!
Meer breisters zijn nog welkom.

Met de uitreiking van moffen en mutsen kan dan
'ook reeds een heel bescheiden begin worden ge-
maakt. Dit geschiedt aan ons adres: Achterweg 1.

In aanmerking komende soldaten kunnen zich
persoonlijk aldaar vervoegen tijdens hun verlof.
Zekerheidshalve kunnen zij nu reeds hun naam en
•adtes toezenden of laten opgeven door hun hier
•wonende ouders of echtgenote.

Van de bij ons binnengekomen verzoeken wordt,
een lijst aangelegd en aan de met verlof komende
soldaten worden dan de moffen en mutsen uit-,
gereikt, zolang de voorraad strekt.

Hoe lang dat zal zijn, hangt af van het totaal
der nu binnenkomende bijdragen. Zandvoortse in-
gezetenen, draagt dus uw steentje bij, en doe het
spoedig. Wij wachten TT in

GERTENBACHS DRTJKKERIJ,

Tot heden ontvangen:
Achterweg 1.

TJitg. en Red. Zandvoortse Courant .. „, ƒ 2,50
Corrector Zandv. Courant ƒ 2,60
N.N gebreide bivakmuts en l paar sokken
E. H. Brokmeler ƒ l,—
Beb Brokmeier (wil mee-breien) .. .. ƒ 1,00
Mevrouw 3 _. „, .. ... 2 knotten -wol'
C. Zwemmer," ~E."-KeèsmarïT" DTTTêrmaSC
J. -Bol, J. Keur, W. Schilpzand, A. v. Soo-
lingen, Chr. Visser, A. Slagveld .. samen ƒ 4,25

WAARSCHUWING.
De Commissaris van Politie te Zandvoort vestigt

er de aandacht op, dat de laatste tod in deze ge-
meente wordt gecolporteerd met boekjes fan „De
Kederlandse Werkgemeenschap", op de voorpagina
•waarvan een militaire colonne is afgebeeld met als
onderschrift: „Voor onze gemobiliseerden".

Deze boekjes kosten 10 cent en volgens de mede-
deling der colporteurs worden de ontvangsten aan-
gewend voor het geven van ontspanningsavonden
ten behoeve van de gemobiliseerden.

De colporteurs ontvangen 40 pet provisie, terwijl
de hoofdpropagandist, in wiens dienst de colpor-
teurs zijn, eveneens een zeker percentage van de
opbrengst geniet.

Hieruit moge blijken, dat, na aftrek van andere
kosten, slechts een gering deel der ontvangen -gel-
den overblijft voor-het eigenlijke doel der colpor-
tage.

Zandvoort, 25 Januari 1940.
De Commissaris van Politie, Zandvoort.

SNEEUW EN IJS. \
'We hebben deze afgelopen week weer onze portie

«gehad. Sneeuw viel er genoeg uit de grijze hemel,
terwijl de vorst zich weer hersteld heeft. Leek het
er in het begin van de week op, dat de dooi het
zou-winnen, de schaatsenrijders konden weer In hun
fcanden wrijven, want de vorst keerde terug.

Het-wordt echter hoog tijd, dat het water (liefst
warm) gaat regenen

De ijgbanen hadden het waer zeer druk ea vooral
het -terrein van „De Zeemesuwen" mocht zich in
«en grote bslangstslling verheugen. Voorts vierden
•de sleeën-en de ski's hoogtij, maar wil hopen, dat
aso langzamerhand de dooi een stevige overwinning
.zal behalen!

LEZING.
De heer P. ^vvd. MiJe houdt voor de Zandvoortse

{Reddingsbrigade op Vrijdag 2 Februari a.s. In het
iPatronaatsgebouw aan de Grote Krocht een lezing
«ver het onderwerp „Schipbreuken en strandingen".
De EJSJS.O.-cursus gaat dan deze avond, niet door.

TA1LÏNG-PARTIJ.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer houdt

Zondagmorgen een taiüng-partij, een wedstrijd voor
«leden achter auto's, en wel op de Boulevard de Fa-
vauge. De tocht gaat over Bloemendaal, Aerden-
Siout en Bentveld. Des middags worden in de dui-

. aen. skl-wedstajden georganiseerd onder leiding
van den heer Van Pagee. Des avonds heeft om 6
uur de prijsuitreiking in hotel „Trocadero", plaats.

Als de dooi tenminste niet als spelbreker op-
treedt

JONGE HERVORMDEN.
Op Vrijdag 2 Februari a.s. spreekt ons lid, de heer

Joh. H. v.d. Waals over 't onderwerp: ,Een greep
Uit de geschiedenis en politiek van Italië".

Aanvang bijeenkomst 8 uur in de nieuwe consls-
torlekamer. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

„VROUWENAVOND".
De Vrouwenavond in de Brugstraat (Ned. Prot.

Bond,.afd. Zandvoort) zal ditmaal niet op de laat-
tte Maandag van Januari'plaats vinden/Door biJ-
eondere omstandigheden is deze avond gezet op
Dinsdag 5 Februari. Dan zal voor ons spreken mevr.
Blomberg-Zeeman over „Moeilijke Klndervragen".
Alle vrouwen - ook zij, die onze avonden nog niet
bezochten - zijn hartelijk-welkom.-Er wordt -U niet
gevraagd naar enig lidmaatschap of richting. Ai-
leen naar uw belangstelling. Het Comité.

Pllchtshalve kijken we elke week even de Zand-
voorter door, met werkelijk lezen kwellen we ons
slechts zelden. In het nummer van 19 Jan. zagen
we echter de naam „Zandvoortse Courant" staan
en dus lazen we het 6e vervolgartikel „Van een
specialen medewerker" onder het zwaarwichtige
hoofd „Werkloosheid en arbeidsdienst en daarmee
in verband staande Overheidsbemoeiingen". Ja, ja,
t lijkt heel -wat.

't Ging over de Vestigingswet, vooral bij de win-
keliers wel bekend. De „speciale medewerker" van
de Zandvoorter meent de bespreking van dit onder-
werp te moeten aanvangen met ons een lik uit de
pan te 'geven, omdat wij behalve «en advertentie
van een *cursus voor het mlddenstaadsdiploma ook
nog een toelichtend berichtje daarover plaatsten.
Dat doet men toch niet, zegt 'de „speciale mede-
werker". Maar dat zegt hij niet zó maar, stel je
voor! Neen, hij, de „speciale medewerker", drukt
da£ op speciale wijze aldus tut:

,iHet is vrijwel nimmer flen persgewoonte, om
de inhoud van advertenties qualitatief en
'cpiantitatief in "begeleidende of daarop wijzende
-artikelen, het publiek voor te zetten."

't Is niet mooi en ook niet erg duidelijk, maar
d'r zitten een paar dikke woorden in en dus zal de
spec. med. denken, dat het prachtig is. Welaan,
ieder diertje zijn pleziertje. Maar wat de aanmer-
king betreft, die daarin voor ons ligt opgesloten, is
het jammer voor den spec. med., dat de Zandvoor-
ter zich in minstens even sterke mate aan de ge-
wraakte fout schuldig maakt. Wrj echter kunnen
het niet als een "fout zien, tenminste niet als
een dergelrjk berichtje werkelijk inlichtend en dus
•verhelderend is, wat met dat van ons inderdaad het
geval was.

Meer zouden we er niet over hoeven te schrijven,
als de spec. med., die een brjzonder scherpe neus
schijnt te hebben, niet suggereerde, dat er bij ons
wat anders — en niet veel moois — achter schooLHy
zegt dit al weer op schone wijze, en met een mooi
woord, aldus:

een bericht, dat er niet zo onschuldig uit-
ziet en dat ons aanleiding'geeft eens nader te
definiëren, wat wel de aanleiding daarvoor
•was"

.Jammer al -weer, dat er van dat „definiëren van
die aanleiding" in het hele artikel niets bhjkt. Maar
misschien komt dat nog, want ons wacht nog een
vervolg. -Enfin, dat zien we dan wel weer. Voorlo-
pig zitten we met dit artikel, tot het lezen waarvan
de spec. med. ons door zijn aanval op ons blad heeft
geforceerd. Ja, we zitten er mee in die zin, dat we
ons genoopt voelen erop te reageren, en dat is geen
prettig werkje. Immers van werkelijk polemiseren
kan geen sprake zijn, omdat deze spec. med. niet
precies zegt of weet te zeggen, wat hjj bedoelt. En
gelijk we ondervonden hebben, geeft polemiseren
dan alleen maargrots monden en zelfs dreigen met
rechtszaken. Apropos! hoe staat het daar eigenlijk
mee? 't Is nu al bima een jaar geleden, dat ons
door de Zandvoorter een proces werd aangezegd,
ja zelfs-twee, als we ons goed herinneren. En toen
we daar later eens naar informeerden, werd het
•uitstel geschoven op de vacantie. Maar ook se-
dert dien zagen we het brutale dreigement uit de
grote -mond van de Zandvoorter nog steeds geen.
-werkelijkheid worden. Was onza diagnose dan toch.
Juist?

Enfin, dat in het voorbijgaan. Nu verder onze
spec. med. over de Vestigingswet. Over vorm en in-
houd — of liever strekking — hebben wij een en
ander op te merken, echter zonder ons te vermeten
«en oordeel te vellen over de Vestigingswet in ge-
heel zijn omvang.

In de eerste plaats over de vorm, want oa. moet
iemand, die dergelijke onderwerpen durft aan te
snijden, behoorlijk kunnen schrijven, en dat kan
deze spec. med. niet. Verder moet 1UJ precies kun-
nen en durven zeggen waarop het staat, en dat kan
deze spec. med. ook niet, doet het althans niet;
liever verliest luj zich in een verwarrend gezwam,
waaruit de strekking nu eens meer en dan weer
minder duidelijk blokt.

De lezer preparere zich dua alvast op nog een
paar aanhalingen, nog stunteliger van taal en stijl
en verwarder van inhoud dan bovenstaande twee.
Nee lezer, deze kwalificatie is geenszins te erg en
evenmin overbodig. Want deze speciale medewerker
die dan toch maar aan Journalistiek doet,
misschien zelfs lid is van de Journalistenkring —
wat Je nog altijd zonder examen kunt worden —,
deze spec. med. schrijft een artikel, waarin hu op
ztJn stuntelige manier optornt tegen de Vestigings-
wet, die van de Middenstanders vakkennis en ont-
wikkeling vraagt. Voor de Middenstanders verkiest
hij blijkbaar de beunhazerij boven bevoegdheid en
bekwaamheid. De moed daartoe kan hij slechts
ontlenen aan zijn eigen beunhazerij op journalistiek
terrein, want indien er ook voor journalisten toe-
latingseisen werden gesteld, evenals voor kruide-
niers e.d., zou de spec. med. van de Zandvoorter
niet worden toegelaten. Wie enig begrip van taal
en stüi heeft, keure maar eens de drie aanhalingen
die we thans laten volgen.

lo „Persuitingen bevestigen het dag in dag uit, dat
in kringen van hen, die daarbij rechtstreeks of
zijdelings zijn betrokken, men het er roerend
over eens is, dat dezs wet als een dwangbuis
wordt gevoeld, vergeleken bij andere het be-
drijfsleven rakende overheidsbemoeiingen en in
wezen impopulair is, ongeacht het vele goede
dat men in die kringen daarvan aanvankelijk
had verwacht."

Naar aanleiding van-het geval van den schoen-
maker-caféhouder-schoenmaker, den man die door
de Amsterdamse rechtbank werd vrijgesproken,
schrijft de spec. med.:

2o „De correctie, die het Amsterdamse gerecht
heeft toegepast op deze wet, spreekt voor zich-
zelf. Niets meer-en niets minder is hierdoor ko-
men vast te staan, dat de 'geest van deze wet

-indruist"tegen elk gangbaar begrip van beteuge-
- len of beschermen -van' mistoestanden, en volks-

delen."

Raad nu maar, lezer, wat er bedoeld wordt in
de laatste twee regels, want wat er staat is onzin.
En „mistoestanden", wat een woord! Het ontbreken
van het woordje dan achter de komma in de vierde
regel voelt deze voorlichter van het Zandvoortse
publiek blijkbaar niet eens als een fout. (De druk-
fout correcte i.p.v. correctie hebben we hersteld.)

Meer nog dan het stuntelige treft in de volgende
aanhaling het theatrale, ofschoon minima inplaats
van mimimum of minimaal wel erg is voor 'n jour-
nallst of spec. med.; en wat zijn toch „concentre-
rende kampen van Steun en Werkloosheid"? Zie-
hier, lezer:
3o „Geheel eenzijdig voorbereid en nauwelijks ge-

toetst aan de praktijk, heeft deze wet in haar
jeugdig bestaan reeds talrijke wonden gesla-
gen en in een minima tijdsbestek, bronnen van
inkomsten verwoest, levensidealen geknakt en
over 't algemeen een groot volksdeel in plaats
van verheven, naar de afgrond geholpen; naar
concentrerende kanapen van Steun en Werk-
loosheid gedreven."

Hiermee achten we onze kwalificatie van de ca-
paciteiten van den spec. med. voldoende gemoti-
veerd. Deze man spreekt ook nog van „na omme-
keer van de ^oorlog". En. zo zouden we kunnen
doorgaan, maar laten we ophouden met tijd en
moeite te verdoen. aan zija beunhazerij.

Het ergste is echter, dat deze man voor de Mid-
denstanders eenzelfde beunhazerij wenst, want
dat en niets anders dan dat. kan de strekking zijn
van zijn woordenkraam. Natuurlijk zegt hij dat niet
ronduit, maar als zijn gezwam en gescherm met ci-
taten van Kamerleden een strekking heeft, dan kan
het slechts deze zijn: de Vestigingswet is verwer-
pehjk, omdat die bepaalde ontwikkelingseisen stelt
aan de Middenstanders.

Dit nu achten wij strijdig met het algemeen be-
lang en niet in het belang der Middenstanders en
daarom willen we hiertegenover nadrukkelijk vast-
leggen, dat de Middenstandsbonden zelf niet tegen
de Vestigingswet zijn, integendeel.

TJit het verslagje van de vergadering van de
Bondsraad van de Kon. TIed. Middenstandsbond in
deze maand — oude gegevens hebben we niet
meer — knippen we het -volgende :

Daarop kwam het agendapunt in bespreking
luidende:
Staat het sein voor vestigingswet en midden-
standsdiploma op veilig?

._ Da- Bondssecretaris/<ie heer D.'- Swagermanr
deelde mede, dat er een stroming was, buiten de
middenstand, welke het middenstandskarakter
aan deze wet wilde ontnemen. In genoemde
kringen wil men de Middenstandsraad en de
Kamers van Koophandel niet meer uitsluitend
belast en bevoegd laten. Ja, het was reeds zo-
ver, dat de Chef van de afdeling Middenstand
op het Departement reeds wankelde.

De -Middenstandsbonden hebben krachtig te-
gen dit streven geprotesteerd.

De Bondsraad onderstreepte dit betoog door
uit te spreken, dat niet toegelaten mocht wor-
den, dat de Vestigingswet-Kleinbedrijf, een echt
stuk middenstandswetgeving1, gedenatureerd zou
worden. (Let speciaal op het door ons vet-
gedrukte! Bed.)

Betreurd werd, dat een deel der pers op vre-
selijke wijze, buiten elke verhouding, tegen deze
wet ageerde.

Misschien Is de Zandvoorter er nog wel trots op,
zich nu ook te kunnen rangschikken onder dat deel
der pers.

Voorts gaf op een vergadering van de Vakraad
van de K.N.M.B. de heer Swagerman een toelieh-
ting, waarin hij o.m. zeide:

De drie voornaamste punten van het werk-
program zijn de vraagstukken van het vafcpeil,
dat der rendabele prijzen en de beunhazerij,
tussen welke een nauw verband bestaat.

Spreker eindigde met de woorden:
De middenstandsvakpatroon besef f e zijn kracht.
Hij beseff e ook de kans op ondergang bij critiek
op elkander. Of de middenstand een plaats zal
behouden, waarop hu recht heeft in de nieu-
we maatschappelijke orde, hangt niet in de
eerste plaats af van wat de grote concerns en
de coöperaties doen, maar wat de middenstand
zelf 'doet. (Applaus) .

Dat de georganiseerde Middenstand de wenselijk-
heid van ontwikkeling zijner leden en van hun be-
voegdheid en bekwaamheid heel goed inziet en des-
wege niet tegen de Vestigingswet optornt gelijk
de speciale medewerker van de Zandvoorter, kan
ook blijken uit het feit, dat zij op laatstgenoemde
vergadering in Dec. een inleiding liet houden door
Prof. Casimir over „Verheffing van stand en maat-
schappij door vakorganisatie", welke beschouwing
we elders in dit nummer zullen opnemen.
„ En hiermee nemen we afscheid van den spec.
med.. Als deze beunhazende schrijver verder be-
scheiden weet te zwijgen, zullen we tenminste nog
iets in hem te waarderen hebben.

Wat voorts de Redactie van de Zandvoorter be-
treft, zij moge er aanvankelijk om gegnuifd hebben,
dat wij ons door haar aanval tot een tegen-artikel
hebben laten verleiden, thans zal zij misschien ook
wel inzien, dat zy met dezen specialen medewerker
geen eer kan inleggen. Mocht zi) hem toch hand-
h'aven, en misschien nog trachten te dekken ook
— gelijk Indertijd den onder valse vlag varenden
„Democraat" — dan kan dat alleen maar zijn, om-
dat zij er zich zozeer over verheugt als er eens aan-

. dacht wordt geschonken aan haar geschrijf, dat het
haar koud laat, hoe er over haar schrijverij geoor-
deeld wordt. Als dat het geval mocht zijn, dan zal
dat voor ons alleen maar een reden kunnen wezen,
om ons nog minder gauw te laten verleiden tot

ZANDVOORTSE HANDELSVERENIGING.

Donderdagavond hield de Zandvoortse Handels-
vereniging een belangrijke ledenvergadering onder
voorzitterschap van den heer E. H. Brokmeier. Na
goedkeuring der notulen werd medegedeeld, dat aan
de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 2 brie-
ven waren gezonden, een met het verzoek er bij de
betrokken autoriteiten op aan te dringen, in
de toekomst bi) eventuele grote evenementen het
autoverkeer meer door de gemeente te laten gaart,
waardoor ook directe waarde zal worden verkregen
tezamen met de propagandistische belangrijkheid.

De voorzitter deelde mede, dat deze brief reeds
in de algemene vergadering van de V.V.V. was be-
handeld, doch dat 't verzoek was afgewezen. De be-
doeling was echter niet om het verkeer ui de smal-
le straten van Zandvoort op te hopen, doch meer
om te voorkomen, dat al het rijverkeer buiten de
bebouwde kom omgeleid zou worden. De autoraces
hadden zeker een propagandistische waarde, doch
direct was niets aan te wijzen.

Enige leden betreurden het, dat de blief niet in
zijn geheel op de V.V.V-vergadering is voorgelezen,
daar in het begin van genoemd schrijven toch grote
lof naar de V.V.V. is toegezwaaid.

De heer Van der Moolen deelde mede, dat groot-
se ordemaatregelen genomen moesten worden, om-
dat een groter aantal dan 6500 auto's was ver-
wacht. Het lijkt spreker voorts beter eventuele wen-
sen vooruit te bespreken.

De tweede brief aan de V.V.V. gold de mededeling
dat de Zandvoortse Handelsvereniging voor het be-
stuur van de V.V.V. drie personen, namelijk de he-
ren G. Kiefér, Jung en Heidoorn, zou candidaafe
stellen.

Voor een cursus in lakschrijven bestond bij de le-
denvergadering geen belangstelling.

Langdurig werd voorts gesproken over een inge-
komen brief van den heer G. H. Vallo inzake een
vordering.

Vervolgens hield wethouder A. J. van der Moolen.
op verzoek van het bestuur een korte inleiding over
de evacuatie.

Eerst werd uiteengezet het doel en begrip van
evacuatie. Op gezag van militaire autoriteiten kun-
nen bepaalde delen van ons land In de nabijheid
b.v. van de waterlinies geëvacueerd worden,
naar andere delen van ons land worden overge-
bracht.

Zandvoort is o.a. als vluchtoord aangewezen, waar
ongeveer 7200 personen worden ondergebracht. Veel
voorbereidende werkzaamheden zijn" hiervoor reeds
gemaakt, maar het administratieve gedeelte is al
gereed. Op «en groep van 1000 personen worden 20
leiders aangesteld (elke leider heeft 50 mensen),
terwijl ook in Zandvoort een groot aantal leidera
(ong. 120 a 140) moet worden aangesteld. De top-
leiding berust in Zandvoort bij den Burgemeester,
bijgestaan door de heren Joustra, Slegers en Van
der Moolen.

In elke woning te Zandvoort - waar plaats Is —
zullen dan een of meerdere personen worden onder-
gebracht. Op kaart is reeds bepaald hoeveel perso-
nen elk gezin te Zandvoort krijgt. Voor de voedsel-
voorziening is reeds zorggedragen. Voor allerlei
inkopen, zoals b.v. dekens en kachels, heeft Zand-
voort een bedrag van ongeveer ƒ 17.000 uitgatrok-
ken. Elke inwoner is verplicht het toegewezen aan-
tal personen in huis te nemen, doch hiertegen wor-
den vanzelfsprekend geen bezwaren verwacht. Spre-
ker besloot zijn inleiding met de opwekking zich ala
leider van een groep van 50 personen bij den bur-
gemeester aan te melden.

Verschillende leden stelden vragen, die naar ge-
noegen werden beantwoord, waarna de voorzitter
den heer Van der Moolen voor zijn duidelijke uit-
eenzetting dankte.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN „O.S.S."
Secr. Brederodestraat 75.

Handbal.
Donderdag 18 Januari j.l. werd een belangrijke

vergadering gehouden van de handballeden en het
bestuur van O.S.S. Op die avond werd besloten de
Handbalcommissie te wijzigen en den heer Water-
drinker hieraan als voorzitter toe te voegen. Verder
was 't voornaamste punt van bespreking, te komen
tot vermindering der reiskosten. Na uitvoerige be-
sprekingen werd met algemene stemmen besloten,
dat de leden, die handballen 15 cent per week be-
talen voor het vormen van een reiskas. Bij een uit-
wedstrifd komen dus geen aparte kosten meer! Wif
hopen, dat alle leden er toe zullen medewerken, dat
deze 15 cent steeds prompt betaald worden.

Wat de competitie betreft hebben wij voorlopig
nog rust. Ds commissie is echter van plan de zaken,
flink aan te pakken en zo is in principe besloten
op Donderdag l Februari a.s. des avonds 8.15 uur
in Zomerlust een trainingsavond te houden. Op
deze avond zal vermoedelijk aanwezig zijn de be-
kende Ned. elftalspeler, van Santen, die ons enkele
nuttige wenken zal geven. De leden ontvangen nog
voor deze avond een uitnodiging en wij vertrouwen
er op dat niemand zal ontbreken.

BURGERLIJKE STAND.

Opgave van 19 tot en met 25 Januari 1940.
Geboren: Jan Jacob, zoon van L. J. van der

Werf f en A. de Jong, Zuiderstraat 15; Jacob, aooa
van H. Paap en A. G. Weber, Trompstraat 5.

Ondertrouwd: G. Heijnerman en L. Sacksionl.

reageren op min of meer gezochte aanvallen tegen
ons.

REDACTIE.

- V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De lezing, door onzen voorzitter de vorige week ge-
houden voor'de oudste groep, is zeer Interessant ge-
worden. r -

Heden is er' een avond voor dé' jongeren. Denken
we vooral ook om de Jeugddienst op Zondag 28
Januari; aanvang half elf.

JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK.

Wegens de weersomstandigheden ia de nieuwe
kampperlode welke 8 Januari j.l. zou beginnen, tot
nog toe uitgesteld. De jongens, die staan ingeschre-
ven, krijgen na het einde der vorstperiode een nleu-
we oproeping. Voor enkele nieuwe gegadigden is er
ook nog kans op plaatsing.

Het ligt In het voornemen van de Centrale tn da
loop der maand Februari een 6-inaandeltJkse schlp-
perscursus te openen.

Opgaven worden ingewacht bij onzen secretaris
H. J. Koning, Haltestraat 62.

De Juiste begindatum en nadere bijzonderheden
zullen tijdig worden bekend gemaakt.

Het Comité van Actie voor
Zandvoort, Bentveld en Acrdcnliout



H H. BESTUURSLEDEN van verenigingen,

ATTENTIE!
Voor plaatsing van kopij, welke met UITERLIJK
DONDERDAGMIDDAG l UUR in ons bezit is, kan
met worden ingestaan.

DE REDACTIE.

JAARVERGADERING V.V.V.
Dinsdagavond werd in bodega Mustert aan de

Strandweg door de Veienigmg voor Vieemdelmgen-
verkeer onder vooizitterschap van Burgemeester
H van Alphen de j aai veigadering gehouden. Na
een welkomstwoord werden de notulen goedgekeurd

Vervolgens ba acht de waai nemend secretaris-
penningmeester, de heer G Kiefer, het jaarverslag
uit Ondanks de depiessie stemt het tot grote tevie-
denheid te kunnen mededelen, dat de vereniging
zo'n gunstig figuui slaat en weinig of niets van
haar kracht heeft ingeboet Het ledental kon van
384 tot 417 opgevoeid wolden, hetgeen betekent, dat
sinds de leorgamsatie - twee jaar geleden -
het ledental met 300o/0 gestegen is

Gememoreeid werd de ai beid van den heei G A
C. Gunteis als secietaiis-penningmeester en van
den directeur J A C Ki uu t, die in Augustus j l
naar Ned Indie moest vertiekken

Gewezen werd op de enonne successen met de
eerste auto- en de motorrages op het circuit van
Zand-vooit, wedstrijden, die tienduizenden bezoekeis
naar de badplaats voerden Andere evenementen,
om. de harddiavenj en het wielerciiteiium slaag-
den oiganisatoiisch wel, maar de financiële icsul-
taten waren bedroevend In de irj van de VV.V-
attracties nemen de vuurweiken een belaugiyke
plaats in, wel een bewys dat vuurwerken nog alttfd
in de smaak van het publiek vallen Verder werden
nog geoigamseeid een reddmgsdemonstiatie, een
ruiterfeest, enz.

Voor het komende jaai staan giote plannen op
het piogramma, welke dooi de commissies leeds
geheel of gedeeltelijk zyn uitgewerkt. Dank werd
gebracht aan den buigemsester, de gemeenteraad
en het politiefaflps voor ide steeds beieidwillige
medewei king.

•De voorzitter gaf vervolgens een koit ovei zicht
van de financiële toestand der veiemging De m-
komsten en uitgaven geven een nadelig saldo van
ƒ 890,— te zien, hoofdzakelijk veioorzaakt door de
slechte lesultaten van de haiddravenj en het wie-
üeraitenum

Vervolgens vond de bestuuisveikiezing plaats
Aftredead waren de heien C A C Gunteis, J \an
Raalte en G Kiefei Ds hesr Gunteis stelde zich
wegens veitiek niet meer heikiesbaar Na diverse
stemmingen bleek dat tot nieuwe leden gekozen
waren de heien G Kiefer, A Bakels en Joh C
Jung

De heer G Kiefer zal voorlopig het directeur-
schap der vereniging blrjven waarnemen; medege-
deeld werd naar aanleiding van een ingekomen
brief, dat de verhuurgids dit jaar m eenvoudiger
vorm zal verschenen

De Zandvoortse Handelsvereniging diong er m
een schiijven op aan om het gemeentebestuui te
verzoeken tijdens giote evenementen — autoraces
en dergelyke — het veikeer door het doip te laten
gaan, doch de voorzitter zette op duidelrjke wyze
uiteen dat het dan juist een chaos zou woiden
Deze veikeeispuzzle kon alleen opgelost woiden
door het veikeei via de Zeeweg en de Zandvoortse-
laan buiten het dorp om te laten gaan Misschien
dat enkele winkelieis een minder goede dag gehad
hebben, doch het algemeen belang ging en gaat nog
steeds vooiop.
Na afloop van deze geanimeerde veigadering weid
tot „kienen" overgegaan De buigemeester won na-
tuuilrjk weer het tiaditionele krentenbrood, doch.
verschillende andere bezoekers gingen met kony-
nen, palingen of taarten naai huis

G, A, van Fraassen
Arts

Te consulteren;
A Maandag 29 Januari

Dinsdag 30'Januari
Woensdag 31 Januari

FRIEZEN EN FBIEZINNEN
van Zandvoort en omgeving Daar er zich de laat-
ste jaren zoveel Friezen en liiezinnen in Zandvoort
hebben gevestigd en nog steeds vestigen, wilde ik
U wagen of het niet mogeiyk zou ztfn te Zand-
voort een Friese vereniging op lichten. Wie hier-
voor iets voelt, gelieve zich op te geven mj Mevi.
K. Terpstra-Jelsma, Fiinsehofstraat 12, alhier.

O f f i c i ë l e M e d e d e l i n g e n
Z.V.V. DE ZEEMEEÜWEN"

Voor Zondag zrjn weder alle wedstiyden af ge-
last en kan men hopehjk weer aan rjs en sneeuw-
sporfc zjjn hart ophalen.

Op de ijsbaan van het Zeemeeuwen-terrein is het
steeds gezellig druk en een gramophoon met ver-
sterker zorgt voor de onmisbare stemmingsmuziek

ONS TONEEL.
Op 4 Febiuaii as geeft de Zandvoortse toneel-

vereniging „Ons Toneel" haar tweede feestavond
in dit seizoen in de toneelzaal van Groot-Badhuis.
Opgevoerd zal worden het blfospel in drie bedreven
„Een huwelijk door de Courant". Na afloop volgt
een van ouds bekend gezellig bal onder de nmzi-
kale leiding van onze bekende Zandvoortse vissers-
kapel, dir E. Paap.

Plaatsbespreking, welke voor leden en donateurs
vrij is, vindt plaats op Zondag 4 Febr. van 1-2 uur
's middags aan de zaal

Gezien de grote successen wordt aanbevolen zich
tijdig van plaatsbewijzen te voorzien

GEMEENTELIJKE BADINRICHTING.
In de week van 10—13 Januari werden 461 douche-
en 19 kuipbaden genomen

SU ons steeds
VERSE DOOSJES MATZES

en Crackers (quark). r

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

ISSi

LAATSTE RESTANTEN
in „De Wolbaai"

Schoolplein 4 hoek Willemstraat
Ondanks stijgende goederenprijzen toch goedkope aanbiedingen
Dames en Kinderkousen, prima kwaliteit, iets
verschoten, nu 19 et. — Kinder wollen Hand-
schoenen, nog slechts enkele stuks 19 et. —
Dames wollen Handschoenen, restanten, nu 49ct
Dames Onderjurken in flanel en fil d'écosse,
nog alle maten 98 et — Dames flanellen Nacht-
hemden 96 ct Jaeger heren Pantalons en Borst-
rokken,zo lang de voorraad strekt 79 et. — Wol-
len Heren Slipovers, nu 98 et. — Heren Over-
hemden met 2 boorden 98 et, puma Wcrk-
overhemdcn, nu 59 et.
Dames Camisoles en Directoires, prima Inter-

lock, nu 44 et. — Kinderplooirokjes, nog enige
stuks 69 et. — Planellen Kinder Slaapzakken,
nu 96 et. — 100 gr. prima Wol, restanten 39 et
Dames- en Kmderhoeden en Barets, nieuw van
deze winter, nu 69 et — Een extra aanbieding:
Herensokken 24 et, — Wollen herensokken 59 et
Ztfden Dameskousen 39 et. — Pnma wollen
dameskousen ƒ 1,15, halfwol 79 et. PU d'écosse!
dameskousen 49 et, 2 paar 85 et, natuurajden
kousen nu 68 et — Wollen onderkousen 96 et
Zie verder onze Koopjes!!
Wy nemen ook Eendracht- en Vesta-zegels aan.

DAMES- EN HERENKAPSALON

B. VAN DER BIJL
Haltestraat 32a

E. KONING
Glazenmaker - Huis- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Swaluestraat 10, telef. 3573

GLAS en VERFHAIMDEL

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, Tel 2164

Ook voor de boterham
hebben wij iets heerlijks!
PEKELVLEES, 2 ons ƒ 0,25
HAM, per ons . . „ 0,18
GEKOOKTE WORST, per ons . , 0,10

Slagerij

J, BAKKER EN ZN.
KLEINE KROCHT l TELEF 2432

22 JANUARI 1940

Mijn vuen/dinnetje zit tegenover me. Haar donker
rode haren, geverfd natuurlek, glanzen in het lamp
hcht.

„Aapje, aapje", zeg ik stil verwijtend tegen haar,
„wat is de jeugd van tegenwoordig toch anders dan
die uit imjn ttfd."

„Ik weet niet hoe ze vroegei was", antwoordt zij,
,maar ik neem aan, dat je bedoelt dat ze tegen-
woordig beter is."

„Helaas niet, kindlief. Zy is andeis, maar zeker
niet beter. Neem jezelf nu eens als voorbeeld van
de tegenwoordige jeugd'"

„Zeer vereerd, Paps'"
, Maak nu even geen onzin en piobeer eens ernstig
te z«n"

,,'k Zal het pioberen, maar het zal moeilijk zijn "
„Hoe oud ben je nu, Aapje?"
„Ik tel thans, welgeteld, negentien lentes, ouwe

heer. En hoe oud zal men m« schatten? Blijf t>e-
leefd, asjeblieft."

„Eerhjk gezegd, je ziet er uit als vijfentwintig,
maai troost je, toen je vijftien jaar oud was, zag
je er al uit als twintig Maar ik neem aan, dat je
het wel leuk vindt zo'n „volwassen" ondruk te ma-
ken Als je eens dertig bent en er uitziet als vijftig
zal je het minder waarderen. Maar je uiterlijk doet
eigenlijk minder ter zake "

„Je bent weer schattig en zo openhartig Wat
doet dan eigenlyk wel ter zake, zwaartillende
vnend'"

„Jouw levenswandel, die van je vrienden en
vriendinnen, kortom die van de hedendaagse jeugd.
Waar scheppen jullie eigenlijk nog vermaak in, wat
geeft jullie jonge levens inhoud?"

„Ik zal mijzelf maar b}j de kop, of liever bu mijn
schattige hoofdje nemen. Ik schep vermaak in zo
vele dingen Teneerste ben ik, evenals Jij trouwens
ook, dol op dansen. Steekt daar kwaad in? Dan ben
ik dol op films. Jij zult toch moeilijk kunnen bewe-
ren, dat dit geen edel genoegen is Een auto be-
sturen en paardreden vind ik dolletjes Daar heb
je toch zeker niets op aan te merken, nietwaar'
Nu ja, ik houd er misschien een stelletje gekke
vrienden op na, jou natuurlijk uitgesloten, maar
om mee te gaan dansen zrjn ze werkelijk goed ge-
noeg en ik ben nu ten enenmale dol op fuifjes.
Maar ik weet precies hoe ver ik gaan kan en zal er
heus niet van bederven. En vertel nu eens, "wat
mankeert er aan mij, of liever aan de gehele jeugd
dezer eeuw?"

„Waarom lees je nu nooit eens een goed boek,
Aapje? Weet ju eigenlek wel wie Louis Couperus,

Tot en met Woensdag
kunt TT nog profiteren bfe

LIBELLE
van de

K O O P J E S
Haast U dus voor het te laat is" Ziet de etalages!

GROTE KROCHT 11, TEL. 2754

Behangersbedrijf Van der Vliet
ZEESTRAAT 50

BEHANGEN, per rol ƒ 0,20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf . ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
• UITERST NET WERK.

ALLEEN DEZE ZATERDAG.

reclame
3 ponds blik DOPERWTEN . . . . 35 et
l Bus ERWTENSOEP met worst en kluif 30 et
l Blik TUINBONEN, 6 pond . . 75 et

Ook onder Rabmaal toezicht
Van der Zwaan ~-~«...»
Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Paradijsweg1 la, tuss. Bred.str. en Hogew. tel. 2139

Johan de Meestei, Arthur van Sohendel en Lode-
wrjk van Deyssel zrjn' Waarom bezoek je nu nooit
eens «en goed concert of aanschouwt een behoorlrjk
toneelstuk Daarvan kan je alleen iets goeds leren
Ik houd persoonlek ook van dansmuziek, maar een
mooi concert is me toch veel en veel liever. En om-
dat je goede boeken leest, is af en toe een detective
veihaal met uit den boze Inplaats van dat hele
stelletje viienden heb je veel meer aan een of twee
vrienden waarmee je werkelijk kunt praten over
duigen die waarde in het leven hebben"

„Ben je nu heus klaar, vnendlief ? Dus dat ver-
wijt jij de jeugd Waarom? Zou je liever willen dat
ik huichelde en vertelde dat ik me voor dingen in-
teresseer, die me koud laten. Arthur van Schenüel
zal zeker een talentvol schrijver zyn, maar ik heb
een keer geprobeerd een boek van hem te lezen,
maar ik kon er heus met doorheen komen Een
goed concert te waarderen, dat moet men leren,
niemand heeft me ooit uitgenodigd goede muziek
te gaan horen. Dat zal wel aan dat gekke vrienden-
kringetje van mü liggen En ik houd nu eenmaal
meer van film dan van toneel En nu moet ik heus
weg, lieverd, want ik heb met Sunon afgesproken
om te gaan dansen. Au revoir, wees de volgende
keer een tikje minder zwaar op de hand1"

Weg was ze, mrj alleen met mrjn gedachten ach-
ter latende. Was de jeugd in mrjn tnd werkelijk
zoveel beter? Dansen? Dat deden we toch ook, hoe
meer hoe liever. Een beetje meer wals, een beetje
muider luidruchtige muziek Maar flirten deden we
net zo als thans Bioscopen waren er veel minder,
maar kermissen veel meer. En die waren heus ook
met mis En de goede schrijvers hadden ook niet
over «en teveel aan belangstelling te klagen En het
toneel' „De twee wezen" heeft ook vroeger vollere
zalen getrokken dan met de „Gysbrecht van Aem-
stel" het geval was Laat ik met onrechtvaardig
zrJn, zo heel veel is er eigenlijk niet veranderd. De
jeugd is wellicht vroeg rijp, maar ze willen het
ook weten Er wordt in ieder geval minder gehul-
oheld dan in mnn tüd. En als de jeugd ons tegen-
woordig niet bevalt, wie draagt de schuld? Zijn wö
wel voor onze taak berekend?

Laat ons liever de hand m eigen boezem steken,
mplaats van de jongeren verwaten ts maken' Ge-
ven wy steeds het goede voorbeeld? Neen, neen,
duizendmaal neen! Niet in kleine, met in. grote
dingen Wordt de wereld thans door de Jeugd be-
stuurd? En hoe ziet zij er uit? U kent toch; bjj
die zonder zonden is.»..

Als wu eens verstandiger weiden en de Jeugd
een ander voorbeeld gaven. Dan zou het met de
„hedendaagse jeugd" wel weer in orde komen ook.

EBIC. W.

Men hoort het wijd en zijd

van der Werff's brood
is kwaliteit!
Gasthuisplein 1, telefoon 2129

l Voor 1e kwaliteit rund- kalfs- en varkensvlees is Uw
aangewezen adres:

FA. VAN E LD IK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616
Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VETTE OSSELAPPEN, PP 40 et
PRIMA OSSELAPPEN 45 et
RIBLAPPEN 50 Ct
RIBSTUK 65 et
ROSBIEF 50—55—60 et
LENDE en OSSEHAAS 70 et
BDSFSTUK 'O et
GEHAKT, per pond 35 et; 2 pond 65 et

ZUIVER LAMSVLEES
BOUT 60 ot
LAPPEN 40 et
KARBONADE 35 et
BORST 30 Ot

Ie KWALITEIT GEI/D.
KARBONADE, Schouder
KARBONADE rib .. ..
KARBONADE, Haas ..
FRIOANDEAU ..
ROLLADE
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK

VARKENSVLEES
.. 48 ot
55—80 et
.. 60 et
60—65 et
60—65 Ct
.. 55 Ct

50 Ct

•O

i

' Uitsluitend Hollands vlees a contant

PEKELSPEK ' • 55 Ct
KALFSVLEES

LAPPEN 60 et
POULET EN GEHAKT 50 Ct
LUNOHWORST In blus 35 et
ZENDIJKS GELD. ROOK.WORST .. 60 ot
VARKENSPOTEN >• 15 ct

Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 35
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VIERDAG
(Dames en kinderen).

J. A. B. VAN PAGEE,
M.O. Lich. Oef, gediplomeerd v h Ned Genoot-
schap voor Heilgymnastiek en Massage.

DE BELLAMÏT-VERGADERING.
Waarin de oorzaak gezocht moet woiden willen

we thans niet nagaan, maar een feit is het, dat de
belangstelling voor de Bellamy-vergadering' op
Dondeidagavond in Pension X aan de Gr. Krocht
ver bleef beneden onze verwachting er waren nog
geen 40 mensen En toch zal het bezoek juist aan
deze en soortgehjke vergaderingen heel groot moe-
ten worden, wil er over de mensheid een geest vaar-
dig worden van zó gaat het niet langer. En niet al-
leen, dat die geest er moet komen, die geest moefc
ook in goede banen worden geleid. Natuurlijk zal
de een zich meer tot deze en een ander zich mee»
tot gene beweging voelen aangetiokken, maar daar-
om juist is het voor ernstig denfcende en goed wil-
lende mensen nodig om al dit soort veigaderingen
te bezoeken, om daarna op goede gronden een keuze
te kunnen doen Spijt van zgn bezoek aan een der-
geltfke vergadering zal men trouwens zelden of
nooit behoeven te hebben.

En zeker ditmaal niet Want de heer De Vries
was een vlot en gevoelig spreker, die doorkneed
bleek te zfcn in de Bellamy-economie. Wel had'dit
ook tot gevolg, dat hu soms wat te veel in de fi-
nesses van de eventuele Bellamy-maatschappü af-
daalde, maar geen afbreuk deed zulks aan de grote
Irjnen, waarom het gaat en waartoe men zich op
deigelnke vergaderingen o i. ook eigenlrjk diende te
beperken.

Vooral de cntiek op de huidige maatschappij-
inrichting was raak en m dat opzicht doet de Bel-
lamy-beweging dan ook ontegenzeggehjlc zeer ver-
diensteltfk werk in kringen die door andere bewe-
gingen niet worden bereikt. En dit is zeker, dat
ook daar eerst de ogen open zullen moeten gaan
voor de onlogische en onmenselrjke inrichting der
huidige mensenmaatschappij, wil er een krachtige
drang tot opbouw ener betere maatschappg ont-
staan

Volgens spreker zal dit dan ae door Edward Bel-
lamy reeds in 1887 beschreven samenleving z^Jn
(Zie ,Het jaar 2000" en „Gelijkheid voor Allen"),
sterker- moeten zijn

Het huidige stadium ziet men m die kringen dan
ook als een overgangstoestand naar de zoveel rede-
lijker en rechtvaardiger Bellamy-staat.

Na de pauze had de spreker heel wat schriftehjke
vragen te beantwoorden. Uit de aard dezer vragen
bleek wel, dat de stelleis ervan niet voor het eerst
op die avond hoorden van de Bellamy-bew eging

De vergadeung, die uitging van de districtsraad
„Haarlem en Omstreken" stond onder leiding van
den heer Spanjaard

Enkele nieuwe leden werden pigesdhiieven en
boeken en brochures verkocht, zodat het resultaat
der veigadering toch niet onbevredigend was. Bfl
een steiker afdelingsleven zal in het vervolg ook
stellig een groter bezoek mogen worden verwacht,
wyl dan de vergadering deugdelijker kan worden
voorbeieid J.

Montessori onderricht
te Aerdenhout-Bentveld.

Het Bestuur der Schoolvereniging AERDENHOUT-
BENTVELD deelt bij deze mede, dat het voor-
nemens is — m overleg met de Haarlemse afde-
ling der Nederlandse Montesson Vereniging — by
voldoende deelneming, met de

aanvang van de cursus in September 1940,
een afzonderlijke afdeling te openen voor

MONTESSORI LAGER ONDERWIJS,
en verzoekt de ouders, die belangstelling m dii
voornemen toebben,- hiervan zo spoedig mogehjte
kennis te geven aan den hejr R Relnalda, Hoofd
der School, Tel. 26424 (na school tel. 27419).

MILITAIRE FEESTAVOND
A.s. Zondagavond wordt ui theater Groot Badhuis

een militaire feestavond gegeven, waaraan de to-
neelverenigmg „De Schakel" haar medewerking zal
verlenen. Opgevoerd worden) itwee toneelstukken,
nl het bekende werk van Herman Hehermans „De
meid" en op veelvuldig verzoek de klucht „In naaza
der Koningin".

Plaatskaarten zijn weer bij de bekende adressen
verkrijgbaar.

GROOT BADHUIS.
In de Arb Pers lezen we, dat de Haarl. rechtbank

surséance van betaling verleend aan de N.V. Groot
Badhuis alhier voor de tud van <3 maanden, in-
gaande 30 November 1939, dus eindigende 31 Mei
1940. Tot bewindvoerder werd benoemd Mr. Dr.
P. H Bijvoet te Haarlem.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 28 Jan 10 uur: Ds D. Tromp,
Bediening van het H. Avondmaal.

nam. 630 uur: Ds Callenbach (Umuiden-Oost).
Jeugddienst.

Donderdag l Pebr. n m. 8 uur. Heid. Gat. Vraag
en antwoord 21: Ds. D. Tromp.

GEBEFOBM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 28 Jan 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg boek Emmaweg.

Zondag 28 Jan, 10 uur: Cand. Baas van Santpoort
nam 5 uur Dr. N. A. Waaning
NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.

Gebouw Bragstraat 15.
Zondag 28 Jan. 1030 uur- J Goorhuis, theol.

cand. van Lelden.
Zondagsschool van 12—1. --
De Vrouwenavond Is uitgesteld tot 5 Pebr. a.s.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst ü» de Oud*

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. "de heer Joh Van Oostveen, evangelist t»

Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Motzgerstraat

Zaterdag 27 Januari. Einde v.d. Sabbath te 524 uur.
VrUdag 2 3?ebr. Begin v.tf. Sabbath 430 uur. <-
Zaterdag 3 Febr. Einde v d Sabbath'5i35ruur.



*Ondertrouwd:
GEKARD HEIJNERMAN

en
LENI SACKSIONI.

Zandvoort, 25 'Jan. 1940
Kostverlorenstraat 73.
Spoorstraat 19.

nM ,
Toekomstig adres:
Badhuisplein 3.

i Op Zondag 11 Pebr.
' hopen onze geliefde
j Ouders en Groot-
I ouders

CORNELIS PAAP
en

MARIA KEUR
i de dag te herdeniken
1 waarop zy vóór 25
i jaar in de echt wer- ,
i den verbonden

Hun dankb. kinderen^
Dirk en verloofde

' Mijntje en eohtg.
Teun en verloofde (
Oomehs
Klaas.
Ane
Grietje
en kleinkind Genijj

! Zandvoort, 28 Jan '40 i
v. Ostadestraat 16

V E R L O R E N :
VULPENHOTJDER

zonder dop. Gelieve te-
rug te bezorgen Gerten-
ibachs Drukkerij, buieau
Zandvoortss Courant.

TE HUUR.' DrGerkestr.
KAMER met of zonder
pension, voor dame al-
leen .Zeer geschikt voor
vrouw van militair. Na-
der. adres te bevr. aan
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP ZWART
EMAILLE FORNUIS; ?e
cm; Gegoten dito, 95-103
-115 cm.; KLEINE SA-
LAMANPER & ƒ 5,-;
HAARD a ƒ 20.
Dorpsplein 4,

GEVRAAGD- MEISJE
voor hele dagen of dag
en nacht. kunn. koken.
Aanm Boul. Barn. l

TE KOOP:
Chique nieuwe AVOND-
JAPON, ook geschikt
voor bruidstoilet, mt 44,
kleur: grisperl, zeer bil-
IJjke prijs. Adres te bevr.
Zandv. Courant, Gerten-
bachs DrukkerU.

TE Hu UK GEVRAAGD:
voor klein gezin, voor
zomer en winter
VRIJ HUISJE of vrtfe
Woning, ongein, of ge-
stoffeerd. Br. m. prjjsopg.
Gertenbachs DrukkerU
onder no 43101.

GEVRAAGD:
FLINK DAGMEISJE

Aanmelden- Boulevard
Paulus Loot 46

V E R L O R E N :
ROODBRUIN HOEDJE,
gaande van Tiamstraat,
Wülemstraat, Pakveld-
straat, Stationsstr. naar
Station. Terug te bezor-
gen Tramstraat 11.

TE KOOP:
Z één-persoons OPKLAP
BEDDEN met massief
eiken ombouw, matras-
sen, dekkleden en gor-
dijnen, houten Schoor-
steenmantel, Z keuken-
tafeltjes en eikenhouten
Tafel. Te bevragen:
Kostveilorenstraat 30

GEVR Zelfstandige
HULP IN DE
HUISHOUDING

aiiet jonger dan 18 jaai,
van 8—3 uur, in gezin
van 2 pers, waar vrouw
veel afwezig is Loon ƒ 5,
Zondags vrij.- Aanm. Za-
terdagmiddag of Maan-
dagavond,- Zandvoortse
laan 201A

•GEVRAAGD
NET MEISJE,

"ben 18 jaar. Tates, Bre-
derodestraat 166

<5EVR te Aeidenhout in
gezin van 2 peis een

FLINK DAGMEISJE
van 8-5 uur. Loon ƒ 6,50
Zondags vrij Adres, me-
vrouw Staiink, van Stol-
berglaan 26, Aerdenhout.

TE KOOP GEVRAAGD,
te Zandvoort

HUISJE
m 3 kamers en keuken
op minder dan l km af-
stand van zee, niet voor
directe bewoning PI m
ƒ 2000,- is beschikbaar,
Jiet overige van de koop-
som zou door hypotheek
moeten worden gedekt
Br. Z 20 Ferd Bolstr 65,
-Amsterdam.

GEVR JONG POESJE.
Adres te bevragen bur.
v d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij

OAT HAD O NIET CCOACHT
dat uw •chottntjam x*«

worden gerepareerd. Dar
W het wïrtc, dat eenjreij
Kelllke „«choenmaker"
maakt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

WONINGBUREAU
„K E N N E M E R LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Op de door mü, tegen

MATIGE PRIJS GESLEPEN SCHAATSEN
rijdt U prettig. — Daarom naar

MOLANUS, Poststraat 9
Aan 't zelfde adres enige prima KACHELS en
JKOLENFORNUIZEN te koop tegen lage prijzen

UITBREIDING.
Er zijn nog altijd zakenmensen, die de moed heb-

oen hun zaak uit te breiden.
Deze week heeft de heer Schuilenburg aan zijn

zaak een nieuwe afdeling toegevoegd en wel in luxe
artikelen.

Wilt TJ een overzicht van de diverse fraaie artike-
len, ga dan de speciale etalage eens bezichtigen en
3ees de advertentie in dit blad.

I N G E Z O N D E N .

T>E NOOD VAN DE MOBILISATIE-SLACHT-
OFFERS EN HET INITIATIEF VAN DE

MILITAIRE AUTORITEITEN TE ZAANDAM.
Dezer dagen lazen w^ in de Pers, dat de te Zaan-

dam gelegerde militairen met medewerking van
den kantonnementsoommaudant begonnen zijn met
tegen het etensuur met keukenwagens door de stad
te rijden, teneinde bekers erwtensoep aan de bur-
gers te verkopen. De opbrengst zal bestemd worden
voor de gezinnen van mobilisatieslachtoffers

WjJ z^n erkenteujk voor de goede bedoelingen,
die uit dit initiatief spreken Maar is dit nu wel de
juiste manier van hulpverlening' WJj antwoorden
nadrukkelijk: Neen!

Dit soort hefdadigheidsbetoon achten wij niet op
z'n plaats (evenmin als öe oproepen ten behoeve
van het Marine-Rampfonds) Jegens hen, die als
slachtoffer, van hun plichtsbetrachting vielen.

Daarom geven" wH dé militaire autoriteiten te
Zaandam en elders, wanneer men dit initiatief aou
willen overnemen, in overweging hun Invloed aan
te wenden by de'regering, opdat behoorlijke wette-
HJke maatregelen zullen worden getroffen." •

Dit is een waardiger en doeltreffender'hulp!

Hoogachtend,
Voor de besturen van de Bond van Mobili-
satie-Invaliden'en'van de Stichting „De
Nederlandse Soldaat", P. DE BOER.

IJssporen
KORT'S IJZERHANDEL

Haltestraat l, telefoon 2735 Sneeuwscheppen

VACA
Gratis
groot kinderfeest

i ZANGWEDSTRIJD en KOMISCHE WEDSTRIJ-
DEN op het toneel om aardige prijzen.
Lachen! Lachen'

Woensdag 31 Januari 1940
m de zaal van. het

THEATER MONOPOLE
Stationsplein 11 te Zandvoort Aanvang 2 uur pree.
Opening der zaal 130 uur.

BACUS
De Wereldberoemde Goochelaar Illusionist

met 1001 wonderen uit toverland
Kinderen mogen meegoochelen.
Ieder kind ontvangt een tractatie'

Vrij entree
Tegen 10 km aan Vaca-bonnen
Vraagt ze bij de Vaca-wmkeliers.

E. BOS, Groentenhandel, Haltestraat 28
S.' BRONKHORST, Schoenenmagazun, Haltestr 21
W BOS, Groentehandel, Haltestraat 62a.
B CITROEN, „Het Parfumenehuis", Haltestr. 69
D. VADER, Bloemenmagazijn, Kerkstraat 38
P SCHAAP, Kiuideniersbedrnf, Jan Snjjerplem 4
„DE KLEINE WINST", Boekhandel, Haltestraat 31
KI. VAN DER MIJE, Drogisteru, Willemstraat 31
O A BRINK, SHjterü-W^nhandel, Gr Krocht 28
HENK SCHUILENBURG, Tinwielh, Kr Krocht 5-7
L TOORENBURG, „Het Koopjeshuls, Kerkstr 32-34
TEUN ZWEMMER, Vishal, Haltestraat 26.
j SCHAAP, Galanterieën, Swaluestraat 9.
H HARMS, Schoenreparatie, Zuiderstraat 17a.

Groot Badhuis - Zandvoort <
ZONDAG 28 JANUARI, 8.15 UUR

MILITAIREN-FEESTAVOND
met welwillende medewerking van de
TONEELVERENIGING „DE SCHAKEL"
welke zal opvoeren het Successtuk

„DE MEID"
Toneelspel in 2 acten van Herm Heijermans

Vervolgens op veler verzoek de dolle klucht in l acte

nIn naam der Koningin"

NA AFLOOP GROOT BAL

ENTREE VOOR MILITAIREN VRIJ.
VOOR BURGERS ƒ 0,30 inclusief bel.

Kaartverkoop by den heer W. Hildenng, Kerkstraat
en 's avonds aan de zaal.

ONZE ZAAK IS WEER
UITGEBREID1
met een afdeling in

Luxe artikelen
wo Kookstellen, Kook-standaards, Kooktafels, Va-
zen^ Couranten-standaards, Parapluie-standaards
enz

Zie onze speciale
TOONKAMER EN ETALAGE

Ook m deze artikelen doen wu onze naam als de

Goedkope Amsterdammer
eer aan.
Wij zijn en büjven tevens het goedkoopste adres in
Oorwarmers, Wolgevoerde motorkappen, Handwar-
mers. Leren handschoenen, Electra-art, Radio's,
Lampekappen, Schemerlampjes, Staande Lampen.
TT wilt goede waar voor lage prijs, dan is uw adres:

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574

geweldi

Alle restanten -worden voor spotprijzen opgeruimd
Bovendien bü ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen

In onze ATEP afdeling weer een enorme sortering
10—15—25—35—50 cent.

Zo juist ontvangen:
DE NIEUWSTE SWINGROKJES
van prima kwaliteit f 4,50

Manufacturenmagazijn „De Waag"

GERTENBACHS DRUKKERIJ
plaatst advertenties voor U in
alle bladen buiten Zandvoort

Achterweg 1 b.d. Haltestraat Tel. 2135

THEATER „MONOPOLE"
Telefoon 2550, Du-. Gebr. Koper, Stationsplein

Wu vragen deze week voor 100o/0 uw aandacht voor
ons 100 pet Succes-programma, dat wij TJ nu aan-
bieden
Zaterdag 37, Zondag 28 en Maandag 29 Jan. S uur
3 Dagen! 3 Voorstellingen van een groots program'
Wij bieden U de verfilming van Sir Arthur Conan
Doyle's roman

De hond van de Baskervilles
Basil Rathbone als Scherlock Holmes. Niegel Bruce
als Dr. Watson. Sherlock Holmes m een zijner
stoutse avonturen

Als tweede hoofdfilm

ZIGEUNERBENDE
met Jane Withers en Robert Wilcose. Een schat
van een film. Een prachtfilm. Avontuur! Humoi'
Verrassing' Een 100 pet succesprogramma! —
Toegang boven 14 jaar. — Eatrée: Parket 30,
Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inb

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
optreden van Shirley Temple in haar schitterende
film, welke nog met m Zandvoort is vertoond

Penny brengt geluk
Een prachtige film Amusement voor jong en oud
Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen

ATTENTIE!'! WOENSDAG 31 JAN. en DONDER-
DAG l FEBRUARI 8 UUR, 2 Dagen,
Opvoering van een groot Superprogramma hetwelk
nog niet m Zandvoort is vertoond Als eerste film-

Internationale wapensmokkel
(VIER MANNEN EN EEN GELOFTE) met Loretta
Young, Richard Greene, George Sanders, Davld
Niven. Een groot en machtig avontuur. Een film
zoals U zelden gezien hebt.

Als tweede hoofdfilm: Sonja Hemue in

HAPPY LANDING
Alleen de naam Sonja Hennie garandeert U reeds
iets bijzonders. — Entree 30-S4—75 et, Toegang
boven 14 jaar.

Het is nu tijd voor
BUSGROENTEN

SPERCIEBONEN, 2 pond blik ƒ0,26
SNIJBONEN, 2 ponds blik „ 0,25
ANDIJVIE, extra, 2 ponds buk „ 0,25
SPINAZIE, extra, 2 ponds buk „ 0,25
DOPERWTEN, 2 ponds blik 0,25
DOPERWTEN, fijn, 2 ponds blik 0,30
SOEPGROENTEN, per blik 0,13
POSTELIJN, grote fles 0,25
ERWTENSOEPGROENTEN, 0,13
8 ponds blik TUINBONEN „1,00
3 pond GOTJDREINETTEN ,0,25
3 pond BELLEPLEURS 0,25
VERSE TOMATEN, per pond „0,30

VERSE CHAMPIGNONS.
10 f *me grote JAPPA'S O.*5

KEMP's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 , TELEFOON

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden Tam Inboedelveilingen.

Dagelijks te ontbieden

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE M A A R
OUD . BELASTING'AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

VACA.
Woensdag 31 Januari zal er in Monopole een

groot Kinderfeest georganiseerd worden.
Een zeer aantrekkelijk programma is samenge-

steld, dat by de kinderen zeker in de smaaJs zal
vallen, daar'de wereldberoemde goochelaar Ajr-1

bacus zal optreden.
Maar wat de kinderen eveneens zal aanstaan is,

dat de entree gratis is. '
Men leze hiervoor de advertentie in dit bjad.

Leesbibliotheek „G e l r i a**
Neem goede nota van [de
volgende nieuwe boeken)!

2997 Baxter, G. O. Reata rekent af
3001 Billings, Buck. De geheimzinnige ruiter.
2996 Brand, Max. Speedy's succes
2998 Cole, Jackson. De wet van de eenzame ster.
2999 Schiet cowboy, schiet.
3003 Pischer, Bruno, Moord in Bleeckerstreet. -
3002 GeUcenm, H. v. Het mysterie van de 3 doden.
3004 Ruck, Berta. Het keerpunt van het geluk.
2995 Short, Luke. Barmhartige revolvers.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1 b.d. Haltestr.



PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en r ij werk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland

D ir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

VERHEFFING VAN STAND EN MAATSCHAPPIJ

DOOR VAKORGANISATIE.

Prof Casimir begon ztfn rede voor de Vakraad
van de Kon Ned Middenstandsbond in December
j J. met de aanwezigen te herinneren aan Socrates,
die werd veroordeeld tot de giftbeker, omdat luj
de jonge lieden zou verderven en de goden van de
staat zou verloochenen. Het Orakel van Delphi ver-
Waarde hem voor den wijsten man van de wereld
en h{j zeide, dat het was, omdat hu zich niet ver-
beeldde te weten, wat hu niet wist. Socrates was
onder de mensen gegaan en ondervroeg hen. Het
beste was hrj nog af en de meeste bekwaamheid
orxüervond hjj bu de heden, die een vak beoefenden
Die mensen konden hem zeggen, wat zy deden.

Prof. Casimir wil daarmede zeggen, dat In het
leven een grote betekenis moet worden toegekend
aan vakkennis. Dit is een kennis, die is gebaseerd
op realiteit Er gijn vele mensen, die massa's woor-
den gebruiken, welke, als men zoekt, wat zij bete-
kenen, wegsmelten als schuim Kennis der theorie
03 niet altyd bestand tegen de vuui proef Vakkennis
is een stuk van de werkelijkheid en wel in het al-
gemeen van de zichtbare, hanteerbare werkehjk-
held De kennis, zoals de lakenkoopman het ver-
schil ziet tussen laken, wol en katoen, zoals de tuin-
man weet, welke plant hij in de grond moet zetten,
enz, deze kennis nu is niet alleen werkeHjke ken-
nis, die den mens zekeiheid geeft en rijp maakt,
maar zij heeft «en ongemeen maatschappelijke en
boventijdehjke betekenis

Boventijdelyke betekenis omdat door de vakken-
nis de mens vooruitgaat, ontdekkingen doec en vaaK
wordt deze vakkennis overgeërfd van leermeester
op leerling, van geslacht gp geslacht

Maatschappelijke betekenis, omdat zij differenti-
atie brengt Waar minder vakkennis is, treft men
een minder ontwikkelde maatschappij aan, waarin
men vele producten zelf vervaardigt Prof Casimir
noemt als voorbeeld Zuid-Afrika, waar de vrouw
eigen brood bakt, waar zeep zelf wordt gemaakt en
ieder ook vaak zijn eigen timmerman is

Bn de ontwikkelde maatschappij echter betekent
vakkennis vooruitgang Vakkennis geeft vertrouwen
Vertrouwen moet er z:jn Ons gehele leven is geba-
seerd op het vertrouwen in de vakkennis van den
medemens Daarom, heeft goede vakkennis een
grote zedelrjke betekenis Ontbreekt het vertrouwen,
dan kan een vakman geen advies geven, want men
weet niet, of dat goed is

Men kan het ontbreken van vakkennis tgdelyk
weghuichelen; echter op de duur komt toch de
waarheid bloot De vakbekwaamheid geeft den vak-
man het gevoel van iets te kunnen Zij geeft zelf-
vertrouwen en schept een rechtsgrond Wij hebben
dikwijls -het gevoel, dat wy weinig kunnen Er is
wel eens een ogenblik, dat wij onze handen aan het
hoofd slaan en wy denken, dat wij eigenlijk niets
weten Ieder mens, die ui de wereld staat, vraagt
zich wel eens af wat kunnen wy en wat weten wij
nu eigenlek van deze wonderbare wereld' Dan is
het een vreugde te ontdekken, dat men door zijn
vakkennis vertrouwen kan geven aan anderen. Het
geeft den mens een gevoel van eigenwaarde

De vakkennis dreigt in deze wereld verloren te
gaan Vroeger was de middenstand te vergelijken
met een pomp, die water uit de bron omhoog
bracht, thans lijkt hij vaak meer op een kraan,
waardoor slechts het water naar buiten stroomt
Toch gelooft spreker met in een maatschappij, waar
slechts enkel plaats is voor grootbedrijf en werk-
nemers In werk zal altrjd iets persoonlyks liggen.
De wijsbegeerte en psychologie zyn haar tyd veelal
vooruit en de rationalisatie van de 19e eeuw was
in de gedachten van de 18e eeuw reeds aanwezig
Daarna treedt weer naarvoren het persoonlijke; de
•waardering daarvan en de erkenning van het ge-
heel, van de totaliteit Men verlangt toch altijd
weer naar het element van den levenden mens, naar
een levende zaak Naarmate de maatschappij zich
meer ontwikkelt en de ontdekkingen gemakkelijker
worden geproduceerd, naar die mate zal ook naar
sprekers overtuiging eenmaal weer de wens ont-
staan naar het persoonlijke In de vakkennis en de
persoonlijkheid ligt een betekenis voor de midden-
stand.

In het leven kan niets gebeuren zonder overgang
en de middenstand zal de overgang blijven vormen
Tan grootwerkgeversstand naar werknemersklasse
Voor het Oude Koninkrijk Polen is het'n ellende ge-
•weest, dat de bevolking slechts bestond uit adel en
arbeiders Daardoor ontbrak dan ook de bredere
laag van intellect uit het bedrijfsleven Wij moeten
deze overgang dus zien als een noodzakelijk iets m
Jaet maatschappelijk leven

Het organisatiebesef is btf ome middenstand
zwak; ieder voor zich wil zelfstandig zijn en dat is
niet juist Er is gebrek aan opofferingsgezindheid
Men moet goed begrijpen wat het woord organi-
satie betekent, nl. iets tot een organisme maken.
Wat is organisme? Dit is een samenstelling van or-
ganen, die zelf een eigen functie hebben en elkan-
der kunnen steunen in onderling verband. Men
stelle hier voor ogen het beeld van den mens, die
aonder het functionneren van oog hart, arm, been,
oor, enz, in samenwerking met elkaar, niet kan
leven In samenwerking moet de organisatie arbei-
den; geen slaafse onderwerping van den een of
ander. Het Is duidelijk, dat de gehele middenstand
kan medewerken om de vakkennis te verbeteren.
Het is zeer zeker van groot belang, dat de gehele
groep in haar rijke differentiatie daarachter staat,
opdat achting en vertrouwen van den medemens
worden verworven Er kunnen regelen worden ge-
troffen, die voor allen gelden, of voor bepaalde
groepen, waardoor de organisaties kracht en sterkte
verkrrjgen en haar tot levende lichamen maken.
Het zou goed zijn b v het leerlingenstelsel uit te
breiden Bedienden, die het vak kennen, er liefde
voor hebben en die een kracht in het bedrijf wor-
den, kan men alleen verkrijgen, als de bedrijfstak
zelf genegen is, die maatregelen te nemen, welke
Wj hen de zorg wegneemt voor ziekte, ongeval en
oude dag Mede daardoor krijgen leermeester en
leerling beiden het gevoel: wtf voeren samen het
bedrrjf.

Zó moet de verhouding zijn tussen patroon en
gezellen Allen moeten met hart en ziel hun werk
yemchten.

Door goed vakonderricht, door sociale voorae-
ning en door organisatie zal een hoog peil kunnen
•worden bereikt Misschien zult XJ dat niet volledig
rien Uw kinderen en landskinderen echter zullen
dit wél zien Hetgeen thans dreigt verloren te gaan,
«al dan bewaard blijven Geadeld door vakkennis
zal de middenstand van sociale betekenis kunnen
zijn als de kerngroep, waaruit zoveel goeds is voort
gekomen.

Spreker begon met de woorden van Socrates en
eindigt met de woorden van Plato, leerling van
Bccrates: „Rechtvaardigheid is alleen dan vervuld,
nis alle groenen in de Staat samenwerken en ieder
het fijne knjgt"

Welnu dan - zo eindigt spreker — moge dit ook
gebeuren met de vakkennis van de middenstand

GROENTEHALA,v,STEIJNEN
GROTE
hoek Herenstraat.

KROCHT 29
Telefoon 2770

MOOI LOF 15 et
SPRUITJES, (onbevroren) .. .. per kilo 30 et
GEKRABDE WORTELTJES, per pond .. 10 et
3 pond WORTELEN 12 et
3 pond UIEN 10 et
ANDIJVIE, per pond 20 et
GESNEDEN RODE KOOL, per pond . . . 10 Ct
STOOFPEREN, roodkokers, 3 pond .. . 25 et
BELLEFLEURS, 3 pond , .. . 25 et
Extra VAT SNIJBONEN, per pond .. . 15 et
CITROENEN, 3 voor 10 et
JAFFA SINAASAPPELEN 10 voor 45 Ct
MANDARIJNEN, honmgzoet, 6 voor .. . 25 et
SPERCIEBONEN uit het vat (extra), per pd 18 et
KOOLRAAP, per pond 4 et
BOERENKOOL, per kilo 20 et
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a 25 Ct
BLOEMKOOL, hagelwit 25 et
HAND-STERAPPELEN, per kg 10 Ct

^mmmmmmmammmmmumafmmmmmmummmmmmm
• Als de dagen lengen, •
jjf Gaan de winters strengen.

Voorzie Uvan een goede
WARMWATER-ZAK S

• in diverse soorten verkrygbaar by.

i Drogisterij L, Blaauboer |
Haltestraat 46 - Telefoon 2392 S
OORWARMERS •I

M werkelijke Rijwielhersteller
a woont te Zandvoort!

Het adres is

H» C. van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

•••t «••••••
ONZE RECLAME BLIJFT

!GEHANDHAAFD! '

Alleen des Zatë7dagsT:

! 2 ons sdiouderham voor 32 cl
V- pond fijne GEKOOKTE WORST 25 et
2 "ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/2 et
2 ons BOTERHAMWORS1 . .. 22V„ et
1/2 Pond BLOEDWORST 20 et
1/5 pond LEVERWORST . . . 20 et
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 et
Berliner Lever
Lever kaas Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plock\vorst PekelvleesvJa. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p pond 39 et
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 et
TARWEBLOEM, per pona 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
Bus TAFELKOEK 19 et

DRUKWERK!! GERTEfiBACHS DRUKKERIJ

ABRICOZEN, per pond
PRUIMEDANTEN, per pond
GEDROOGDE APPELTJES, per pond 38 Ct
SPLITERWTEN, per pond
GROENE ERWTEN, per pond

58 et
29 et

15 et
14 et

RINGERS BLOKJES CACAO met suiHer,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

i. J. K N OTTER
\ HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsc
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale olietaehandeling om aan het
baar de fraaie soepelheid en glans weer te geven
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergalven, Haarverven,
Blonderen, Manicure;

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige pryzen, waarvoor Ie -klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

MAKELAAE
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 TELEFOON 2965
TE HUUR:
OIMQEM. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos

Thijtn&troop
met honing

Zeer verzachtend en oplossend b« hoest en
verkoudheid,

DROGISTERIJ

L C A, STIJNIS
ORANJESTRAAT 7 TELEFOON 2327

Luxe
Taxibedrijf

Grote Krocht IS

Telefoon 2255

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 3424.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

De gezonde apotheek
HALTESTRAAT

is JE ADRES voor PRIMA WAAR voor WEINIG GELD

OSSEVLEES
2 pond RIBLAPPEN ƒ 1,00
2 pond PRIMA OSSELAPPEN .. ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ 0,85
21/s pond WINKELLAPPEN .. .. ƒ 1,00
2 pond ROSBIEF ƒ 1,00
2 pond LENDE ƒ 1,05
2 pond HAAS of BIEFSTUK .. ƒ 1,20

PRIMA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN, per pond ƒ 0,55—0,60
FRICANDEAU, per pond ƒ 0,70

ZUIVER LAMSVLEES
LAMSBORST, 2 pond ƒ 0.50
SCHOUDERKARBONADE, 2 pond ƒ 0,65
RIB en HAAS, 2 pona f 0,70
LAMSBOUT, 2 pond ƒ0,90

ECHT GELD. VARKENSVLEES
SCHOUDERKARBONADE, per pond ƒ 0,50
RIBKARBONADE, per pond .. ..ƒ0,55
HAASKARBONADE, per pond .. ƒ 0,60
FRICANDEAU, p. pond ƒ 065, 3 pd ƒ 1,20

ONZE ROEM ; 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 85 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN-, GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons gelardeerde osselever en l blik leverpastei tezamen
voor slechts 25 cent;

. l pond prima gesmolten rundvet of l pond reuzel voor-slechts
50 cent, zolang de voorraad strekt

^

Bij „De Concurrent" kopen te geld besparen. Dus allen naar"

"„DE CONCURRENT
Kaltestraat 5 - Telefoon 2994

Horen en bezorgen «onder prUsverhoginï.

Ziet tf o

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 - Telefoon 2459

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker oofc in t
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K K R
Groie Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altyd vers.
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIEB 3 et

Belasting-Hoekje*
PERSONELE BELASTING.

De uitreiking van de aangiftebiljetten voor ds
Personele belasting heeft weer plaats gevonden.
Het verdient aanbeveling, deze volledig en juist ia
te vullen. Hierop te wijzen is nodig, omdat meer-
malen is gebleken, dat daaraan niet voldoende aan-
dacht werd geschonken, wat voor de betrokkenen
financieel nadeel betekende.

Wie een aangiftebiljet is uitgereikt, moet dedaar-
in gestelde vragen, duidelijk, stellig en zonder voor-
behoud naar waarheid beantwoorden (art 41) en
binnen 20 dagen inleveren.

Deze aangiftebiljetten worden alléén uitgereikt
aan hen, die op 15 Januari belastingplichtig zjjn
naar de volgende grondslagen, t.w.: voor het hou-
den van dienstboden (vergelijk de belastinghoekjes
van 21 en 28 Oct) paarden (met voor beroep)
motomjtuigen, motorrijwielen, pleraervaartuigen en
biljarten.

Indien men naar een of meer dezer grondslagen
meent belastingplichtig te zyn en nog geen aan-
glftebiljet heeft ontvangen, is men verplicht bjj de
ambtenaren der Ryksbelastingen hier ter plaatse
zo'n exemplaar aan te vragen By verzuim loopt
men kans op een dubbele aanslag Ook by het
ontstaan van belastingpllchtigheid naar een van
bovengenoemde grondslagen,- in de loop van het
jaar, moet aangifte geschieden binnen 14 dagen.-

Aan hen, die naar genoemde grondslagen niet
belastingplichtig zyn, wordt green aangiftebiljet uit-
ïereikt, zij worden door de ambtenaren persoonüjfe
bezocht, om voor dit belastingjaar de gegevens op
te nemen. Het is in uw belang deze ambtenaren
volledige gegevens te verstrekken.

Aan de ambtenaren wordt dus opgegeven-
Huurprijs van het door op 15 Januari 1940 be-

woonde perceel, aantal kinderen, op 15 Januari' 1940
bij U inwonende, die op l Januari 1940 'de volle
ouderdom van 20 jaar nog met hadden bereikt

Van het gedeelte van het perceel, dat niet door
U bewoond of gebruikt wordt, doch alleen dient
voor verhuring tudens het badseizoen, geve men op.
dat dit deel doorgaans als zodanig gemeubeld wordt
verhuurd aan badgasten. Vooi percelen in eigendom,
geldt hetzelfde, terw«l voor percelen die gemeubeld
zyn verhuurd m vele gevallen vermindering van
aanslag kan plaats vinden bij gedeeltelijke verhu-
ring door de huurders.

Inlichtingen worden verstrekt en aangiftebüjet-
;en worden deskundig ingevuld door J. de Maar,
Kostverlorenstraat 38.

COLLECTE.
Gedenkt as. Zondag de Collecte ten bate van het
Rode Kruis, te houden dooi de afd. Zandvoort diep
rereniging

TONEELAVOND.
Speciaal voor de militairen gaf een Haarlems to-

neelgezelschap j l Woensdagavond m gebouw Mo-
nopole een toneelavond. Opgevoerd werd het blfl-
spel „Tante Jutta uit Calcutta".

Jïm, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN (Nadruk verboden>

19. Maar wat een strop voor Jirnmy, dat
De knecht hem nu te pakken had!
Een eindje touw was gauw gevonden
En daarmee Jimmy vastgebonden.
Hij zat te kniezen en te treuren,
En dacht: „Wat zal me nu gebeuren!"
Tot hu den doctor op een dag
Eens zün sigaar opsteken zag.

20. De doctor had daarvoor zo'n ding,
Dat - floep! - vanzelf aan t bianden gtngt
Maar door de rook en door de hitte
Geraakt de man al gauv aan 't „pitten"!
Jim heeft nu in een paar seconden
Het aansteek-instrument gevonden,
TfVaarmede onze slimme klant
Het touwtje — ft! — In tweeën brandt.
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ZANDVOORTS
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOÜRANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00
buiten Zandvoort, pur jaar ƒ 1.60
Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446

Uigave berlênlachs JÜrukkeri] /and voort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

De -wereld ljjdt, hijgt en worstelt om lUfsbe-
boud. Maar ditmaal kan geen nationalisme
redden.
De beurt is aan Europa!

Laatste woorden uit
„NAAK OPEN WATER»
door 3. W. Schotman.

Bivakmutsen en polsmoffen
Nee, een stroom van bedragen is er ook deze week

niet gekomen. Toch kunnen we niet aannemen, dat
bet de Zandvoorters onverschillig laat, of hun dorps
genoten elders het al of niet koud hebben De reden.
zal ook hier wel weer gezocht moeten worden in
het feit, dat veraf leed minder aangrijpt dan het
ölchtbije.

En toch wordt ons doel volledig bereikt, dank zij
de fam Kroonenberg, Paradijsweg, die reeds 20
knotten wol gaf en zich bovendien garant stelde
voor al het nog verder ontbrekende, een waarlijk
respectabele geste Dank ztf voorts de andere gevers
en de kloeke breisters komt de zaak dus volledig in
orde" Menig stel is reeds verstrekt en voor allen
— niet het minst voor de breisters — moet het een.
Toldoening zijn te weten, dat o a ergens m Noord-
Bra/"bant, Zeeland, Overijsel Zandvoortse jongens
zich tegen, de kou beschermen met door Zandvoort-
se vrouwen gebreide moffen en mutsen.
36 Stel mutsen en moffen zijn reeds kant en klaar'

met geweldige perspectieven
Ter inleiding van deze artikelen-serie van onzen

Wethouder van Publieke Werken een enkel woord.
Gaarne stellen vrij — met waardering voor de

goede gedachte om deze belangrijke kwestie op zo
openlijke en democratische wijze te behandelen met
het Zandvoortse publiek — onze kolommen beschik-
baar, nu voor de inlichtende artikelenserie van den
Wethouder van P W en later voor de daaruit voort

SPORT

UIT Zandvoort ERGENS in Nederland, KOMT ZE
HALEN op Achterweg 1.

Geheel GRATIS z^n ze te Uwer beschikking
Komt ge nog met dadelijk met verlof, laat ze dan
balen door Uw ouders of Uw vrouw, die ze U dan
kunnen toezenden

Tenslotte aan alle gevers en breisters en vooral
aan Mevrouw Van Alphen-Van der Valk voor haar
steun en medewerking onze hartelijke dank!

GERTENBACHS DRUKKERIJ,
Achterweg 1.

Nog ontvangen:
Mevr Kronenberg
N. N .. .
Mevr. Jacobs
N- N.
J. v.d Bos .. ..
Mevr. P

20 knotten wol
. .. ƒ 1,00

. ƒ l,-

. ƒ 0,50
ƒ l,-

2 knotten wol

INKWARTIERING VAN DE VAN ELDERS AF TE
VOEREN BURGERBEVOLKING.

Zoals de Burgemeester reeds enige tijd geleden in
de pers heeft medegedeeld, behoort Zandvoort tot
de gemeenten die zijn aangewezen als vluchtoor^
voor de eventueel als gevolg van militaire maat-
regelen van elders weg te voeren burgerbevolking
De burgemeester is belast met de zorg voor de doel-
matige voorbereiding van deze inkwartiering. Deze
heeft de gemeente voor dit doel ui drie wijken ver-
deeld.

Van wijk I is "hoof d de heer C. Slegers, van wijk
II de heer P Joustra en van wijk Hl de heer A
J. van der Moolen.

Het spreekt vanzelf, dat deze heren de hun opge-
dragen taak niet kunnen vervullen zonder de mede-
werking van een groot aantal burgers, welke zich
belangeloos beschikbaar stellen om als groepsleider
cp te treden Een beperkt aantal personen heeft
zich in de afgelopen maanden reeds zeer verdien-
stelijk gemaakt Op hun werk kan thana worden
voortgebouwd

Donderdagavond- vergaderde een der wüjkhoofden
met de groepsleiders van zyn wijk Vrijwel alle
groepsleiders waren opgekomen, hetgeen voor het
•wijkhoofd aanleiding was om het vertrouwen uit
te spreken, dat zij hun taak — met zoveel ambitie
aangevat — met dezelfde toewijding zullen bhjven
vervullen zolang zulks nodig mocht zijn. Een vóór-
name factor is in deze de medewerking welke de
Zandvoortse bevolking aan de groepsleiders zal ver-
tenen-' Hieromtrent bestaat' geen twijfel. Zij vervul-
len immers voor alles een menslievende taak om
bet mogelijk te maken, dat de mensen die van huis
en haard en veel wat hun dierbaar is zijn wegge-
voerd, zo snel en zo goed mogelijk worden gehuis-
vest

Het wijkhoofd gaf een uiteenzetting van de taak
van de groepsleiders. Hiertoe behoort om. dat zij
zich eenmaal per maand persoonlijk op de hoogte
•tellen van de percelen welke tot htm groep beho-
ren en zich rekenschap geven van de eventueel in-
eetreden veranderingen welke voor de inkwartiering
van belang kunnen zijn. Daar zij ingeval van eva-
cuatie moeten zorgen voor een goede inkwartiering
der hun toegewezen personen, is hun taak zeer ver-
antwoordelijk.

Vanuit de vergadering werd gevraagd, hoe het
moet gaan met het verhuren aan badgasten. Hier-
op werd geantwoord-

Ie. bij 't vaststellen van de inkwartieringscapa-
oiteit van een perceel kan alleen rekesing worden
gehouden met het aantal bewoners, hetwelk in het
bevolkingsregister van Zandvoort staat ingeschre-
ven.

2e. De inwoners van Zandvoort kunnen op d;e
gewone wijze overgaan tot het gemeubileerd verhu-
ren aan badgasten. * " '

3e. Zij dienen er evenwel op te rekenen dat zij
ingeval van evacuatie het hun toegewezen aantal
personen — althans voorlopig — moeten huisvesten.

4e. Zij kunnen daartoe zo nodig beschikken over
een deel van het door hen aan badgasten verhuurde

5e. In dat geval kunnen zij vrij zeker niet wor-
den aangesproken wsgens contractbreuk, want er
kan dan sprake ziin van overmacht.

6e. "De badgasten zullen zich dan ongetwijfeld in
toet belan? van hun medemensen gaarne ook enigs-
eins behplpen

7e. Indien zich buitengewoon moeilijke gevallen
voordoen, zal door de autoriteiten al het mogelijke
worden gedaan om aan de bezwaren tegemoet te
komen

8e. Dit zal echter zeer waarschijnlijk niet moge-
liik zijn OTJ de dag der evacuatie omdat de betref-
fende instanties dan met werk overladen zijn.

vloeiende uitwisseling van ideeën omtrent deze
kwestievDat dit soort van contact tussen bestuur en

' volk — vermoedelijk een unicum In ons land — van
gioot nut moge blijken te zt)n voor Zandvoort Daar
mee zal dan tevens de democratische bestuursvorm,
zijn gediend.

REDACTIE.
I.

Als as. Maandag de Gemeenteraad vergadert
treft zij bij de ingekomen stukken aan een sehrij-
ven van Gedeputeerde Staten, dat de goedkeuring
Inhoudt van de aankoop van pi m. 112 ha duingrond
ten Noorden van Plan Noord en grenzende aan de
reeds in 1920 gekochte 54 ha.

Wij stellen ons voor de mogelijkheden in het kort
uiteen te zetten, vertrouwend dat de Zandvoorters
hierin belangstellen en opmerkend dat het hun vrij
staat van hun mening te doen blaken door middel
van briefwisseling met de Redactie, die dan wel
bereid zal zijn den betrokken Wethouder daar-
van op de hoogte te stellen Ongetwijfeld zal kennis
name van aller ideeën de mogelijkheden groter ma-
ken.

Wij stellen ons dan ook voor, dat de medewerking
van de Redactie ook in dit opzicht zal worden ver-
kregen, dat ztf haar kolommen voor de beantwoor-
ding der ingekomen brieven beschikbaar zal stellen.

Het mag zeker als een uitzonderlijk geval worden
aangemerkt, dat de Raad dit voorstel van B en W,
met algemene stemmen aannam.

Bij de toelichting op het voorstel hebben B. en
W. doen uitkomen, dat de aankoop van de 112 ha
hoofdzakelijk ten doel had:

lo. verplaatsing van de belt;
2o verplaatsing van het varkenskamp;
3o verplaatsing van de rioolbassins;
4o. bebossing en wandelplaats. ^ i
In 1919 was er in onze Gemeente een beweging

gaande, die heel wat partijen in beweging bracht,
daar het woningvraagstuk zo nijpend was geworden,
dat op algemene vergaderingen deze nood in schril-
le kleuren werd geschilderd en moties werden aan-
genomen en aan het Gemeentebestuur werden toe-
gezonden, waarin met klem van redenen werd ge-
vraagd, om toch aan de bouw van arbeiderswonm-
gen te beginnen.

Goede raad was goedkoop, maar???

EEN SPORTIEF WEEK-END TE ZANDVOORT.
Hoe bestaat het
Wie aan Zandvoort denkt, denkt aan de zomer,

een prachtig breed strand en een fleurig gezicht
Waar haalde de Gemeente haar bouwterrein van- ' van flanerende badgasten.

daan? Want al was er grond genoeg, daarom was Doch de badplaats krijgt nu Zwitserse allures,
er nog geen bouwterrein, want om bouwgrond te hetgeen in het afgelopen week-end. duidelijk is be-
exploiteren, moeten wegen zijn aangelegd en water wezen.
en gas en riolering worden aangelegd l De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer „Zand-

De Gemeente beschikte niet over dergelijke ter- ' voort" kwam met het prachtige plan om ski-wed-
reinen en in particulier bezit was alle grond te duur
voor bovenbedoelde bouw i

Het bouwen van noodwoningen was het eerste l
resultaat en een gelukkige gedachte van het Ge-
meentebestuur om grond aan te kopen het tweede

streden te oiganiseren, welke zeer goed zijn ge-
slaagd.

Zateidagmiddag werd een ski-joring georgam-
seerd, een wedstrijd voor ski's achter auto's Er be-
ïtond flinke belangstelling voor deze nieuwe sport,
ondanks de felle koude. Na enige proefbaantjes
achter de auto's gereden te hebben, werd de wed-

De aanleiding om gronden aan te kopen lag dus
in hoofdzaak in de noodzakelijkheid tot expansie, of
tewel — zoals het tegenwoordige slagwoord luidt — strijd aangevangen onder leiding van den heer J. A,
„levensruimte". Om volledig te ztjn betaalde de Ge- r B van Pagee.

~~ " Spannend was de strijd bij de dames. Na enige
series ging de strijd tussen mej. J van Veen en
mevi. Van Pagee-Vierdag Mej Van Veen kwam ten
slotte als nummer één over de eindstreep

Ook bij de heren werd het een spannende ont-

meente aan de N.V Zandvoorts Duin ƒ 3000 per ha
Doch daar de Gemeente voor die terreinen nog

geen stratenplan of uitbreidingsplan klaai had,
duurde het nog al enige tijd alvorens met wegen-
aanleg kon worden begonnen

Tenslotte kwam er schot in de zaak, nadat Inge-
meur Plate en de Gem architect de heer Joh Jan-
sen uitbreidingsplannen hadden ontworpen

En rustig ging men toen zijn gang, men bouwde

moeting. De snelheid waarmede over de Boulevard,
de Pavauge werd „geskied" was zeer groot, daar
zelfs snelheden van 60 tot 70 kilometer per uur
werden gehaald. De eerste plaats werd bezet door

de verlangde woningcomplexen, men stapelde belt- den heer H N Vissers uit Haarlem, direct gevolgd,
vuil op, groef vuilwaterbassins en liet de mensen door den heer Th C de Haan uit Zandvoort. Des,
varkenshokken bouwen, totdat na 20 jaren reeds avonds werd een ski-bal in pavülon „Riche" ge-
de noodzakelijkheid naar voien kwam om naar uit-
breiding van grondgebied om te zien, daar de hier-

geven.
Zondagmorgen werd een taihng-party voor sleden.

voor genoemde noodzakelijke doch uiterst hinderhjk1 geoigauiseerd. Om half twaalf vertrok een aantal
auto's, gevolgd door tientallen sleden Het werd een
gezellige tocht en de deelnemers hebben dan ook

geworden werken, de Gemeente in hoge mate onge-
nietbaar maakten, vooral in de zo even genoemde
arbeiderswijken en zelfs aan de Boulevards

Maar met de bestaande manier van vuilbewaring
en vuilwateropvanging en varkenshouderij op de

enige prettige uren gehad.
Des middags was de belangstelling buitengewoon

groot voor de ski wedstrijden achter de duinen nabij
bestaande ruimte was met geen mogelijkheid een hotel „De Uitkijk". Ongeveer tweeduizend bezoekers
dragelijke oplossing te vinden. Want voor alle drie
genoemde zaken-zijn door de bestudering en de ver-
kregen resultaten elders, mogelijkheden aan de dag
gekomen van zulk een belangrijke omvang, dat in-
derdaad ruimte verkrijgen een eis van de eerste
rang werd.

Laten wij deze mogelijkheden eens wat nader be-
zien met, de uitgesproken bedoeling dat onze Zand-
voortse mensen hierin aanleiding mogen vinden om
de vroeger hoog geroemde eigenschappen van wer-
ken en telen in de duinen, als weleer te ontplooien.

Dat men dit telen niet meer als vroeger beoefende
heeft als oorzaak de funeste gevolgen van de ont-
watering van de duinen door het onttrekken van
water voor de diverse waterleidingen en niet" het
minst door die van Amsterdam

In het nieuwe plan zal dit euvel vrijwel opgehe-
ven worden door het toe te passen systeem, zoals
wij nader zullen zien

WETHOUDER VAN P W

l FEBRUARI 1940.

Vier muren heeft mijn huis Tussen deze vier
muren voel ik mij geborgen Als ik de huisdeur
achter mij sluit, bhjft de buitenwereld achter, de
grens is gesloten Buiten de wereld vol onrust, bin-
nen een vredig plekske.

Hier tussen deze vier muren heerst rust; wat
rondom geschiedt, deert mij niet, het gaat nuj niet
aan. Indien het mijn wil is, kan ik onkundig bhj-
ven over des werelds onrust

Maar men gunt m J die heerlijke rust niet. Mij
niét, trouwens aan niemand. De -moderne mens
heeft helaas vele middelen onder zijn bereik, om
zijn medemens in zijn huis-vesting te bestoken, de
onrust binnen de muren, te brengen

Daar is ten eerste de gleuf in de hulsdeur, een
eenvoudige langwerpige gleuf, de brievenbus. Dage-
lijks, driemaal, verschijnt de geüniformeerde die-
naar der buitenwereld, de postbode. Drager van
vreugde, onverschilligheid, en leed. Door de gleuï
stopt-hij papieren, beschreven of bedrukt. Nieuws
uit de buitenwereld. Nu liggen deze papieren in het
kastje achter de deur, onbewogen liggen ze op mij
te wachten. De postzegel, het tribuut aan de Staat
betaald, deed ze binnen mijn muren belanden, de
menselijke nieuwsgierigheid staat hun garant, dat
ik wel van hun inhoud kennis zal nemen

Een grotere rustverstoorder dan de brief Is de
courant, die eveneens door de gleuf in de huisdeur
mijn muren binnendringt. Des morgens vroeg heeft
zij het rijk alleen, dan is de postbode er nog niet
geweest, de courant kan'zich breed maken in hét
kastje achter de deur. En ze heeft er tegenwoordig
het recht toe, op een quadraat-meter papier maar
eventjes een paar duizend doden, vele gewonden enz
enz. Daar kan de briefpost toch zeker niet tegen
op, die brengt misschien eens één dode per brief.
Dat telt tegenwoordig toch zeker niet mee, al heb-
ben we waarschijnlijk die ene dode beter gekend
dan die duizenden uit de courant. En de mens trekt
zich het lot van één enkelen bekenden dode nu een-
maal veel meer aan,1, dan dat van duizenden onbe-
kende doden. Zo is de mens, en dat strekt hem heus
niet tot^eér. Die duizenden, U weet wel, uit uw
ochtendblad, zij he°bbenT ook een moeder, vader,
Jdndt

Des avonda deelt dé courant het kastje met de
post.-Maak Ik het glazen "deurtje open, dan stort
het nieuws In de gang, mijn1 vesting is'stormender-
hand genomen.

Een andere rustverstoorder Is de radio Het dak
van myn woning Is door een glinsterende koperen
draad verbonden met het puntje van de gevel van
mijn buurmans „home". Deze draad Is weer ver-
bonden met het vierkante toesbel in de hoek van
mijn kamer. Een Ingewikkeld mechanisme maakt,
dat de berichben uit de wereld die op deze koperen
draad balanceren, mijn woning vullen met hun
klanken'. En mijn geweten wakker schudden, mfl
toeschreeuwen: jij voelt je veilig geborgen, niet-
waar? Weet Ju niet, dat bulten Jouw muren gevaar
dreigt? Of wil Je het niet weten? Eén draal aan de
knop en ik kan deze rustverstoorder tot awijgen

biengen. Waarom, waarom doe ik het niet?
Dan is er nog de telefoon De telefoon is een be

leefde rustverstooider, zij belt om binnengelaten t'
worden. Heb ik geen zin met de buitenwereld Ir

contact te treden, welnu dan laat ik haar bellen
Maar meestal overwint de menselijke nieuwsgierig
heid en neem ik de hoorn van de haak, om via d
microphoon kennis te nemen van hetgeen de een of
ander mij wenst mede te delen.

Wanneer zal ik eindelijk de moed vinden, nujn
brievenbus dicht te spijkeren, de lampen uit mijr
radio-toestel te verpletteren en mijn telefoon af te
schaffen'
Wanneer' Waarschijnlijk nooit, ik ben nu eenmaal
een twintigste-eeuwer

ERIC W.

GESLAAGD.
Voor de Broederschap van Gedlpl. Makelaars te

Utrecht slaagde op 26 Januari 1940 onze plaatsge-
noot E. A. Franssen

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 26 Jan. t m. l Februari 1940

Geboren: Jeanne Jacoba Elisabeth Maria, dochter
van H J. Webber en A R. J. Joacim, Jan Steen-
straat 2; Adrlana Johanna, dochter van C. Priem
en G. Vink, Spoorbuurtstraat lla; Sytske, dochter
van P. N. ter Wolbeek en H. Maalcke, Helmera-
straat 35; Hans, zoon van M Kemp en O. J. Bol,
Kerkstraat 35; Marina Hendrika, dochter van M.
Halderman en H Telman.

Getrouwd: J. Weber en L. M. A. Roukens, van
Speykstraat 13a.

Overleden: J. Schipper, oud 68 jaren; E. Schaap,
oud 82 jaren.

ZANDVOORTSE JEUGDGEMEENSCHAP.
De Jongerenavond die Zaterdag 13. werd gehou-

den, was zeer slecht bezocht.
We «hopen -echter, dat heden Zaterdag zowel

oudere als Jongere J.G -ers present zijn by de vle-
ring van ons 1-jarig bestaan.

Voor de pauze houden wij een korte jaarvergade-
ring. Na de pauze volgt een bont programma.

Waar wij'op""deze avond onze plannen voor de
komende maanden wilden bespreken, rekenen we
op aller aanwezigheid.

Aanvang 8 uur precies.

LEGES VOOR KAMPEERVERGUNNINGEN.
Een Haarlemse en een Amsterdamse kampeerver-

waren aanwezig om de skiwedstrijden over een baan
van 400 meter te volgen. Onder de aanwezigen
merkten we ojn. op Burgemeester H. van Alphen
en echtgenote Ook bij deze wedstrijden was aan
spanning geen gebrek, zodat men zeker was zich,
met te vervelen.

De uitslagen van deze Interessante sldwedstnjden
luiden.

Dames: 1. mej. J. Huykman, den Haag, 3 min.
115 sec , 2jnej. Helbring, Amsterdam, 3 min 23.4
sec; 3. mej Houw, Aerdenhout, 3 min. 32 sec;
4 mej. Adams, Zandvoort, 3 min. 33 sec.; 5 mevr.
Van Pagee-Vierdag, 3 min 53 sec

Heren.: l Hendrikman Verstege, Haailem, 2 min.
15 sec ; 2 Huykman, den Haag, 2 mm, 33 2 sec.;
3 en 4 Winkler, Zandvoort en Jansen, Amsterdam,
2 min 40 sec ; 5 en ö De Haan, Zandvoort en Roe-
dres, Aerdenhout, 2 min 42 sec

Des avonds had de piijsuitrelklng in „Trocadero"
plaats.

WEDSTRIJD OP DE ZEEMEEUWEN-IJSBAAN.
Al wordt er niet gevoetbald, de tijd gaat voort en

Vrijdag 2 dezer bestond de Z.V V. ,.De Zeemeeuwen"
20 jaar.

Ongemerkt zal dit Jubileum niet voorbijgaan, m-
tegendeel het zal worden herdacht door een grote
wedstrijd over l km op de ijsbaan van het Zee-
meeuwen-terrein, open voor Zandvoortse mgezete-
nen en hier gelegerde militairen op Zaterdag 3 de-
zer, des, n m. 2 uur.

Voor de snelste vier burgers zijn prijzen van ƒ 10,
ƒ 7,50, ƒ 5,— en ƒ 2,50 beschikbaar gesteld en voor
de dne snelste militairen prijzen van ƒ 7,50, ƒ 5,—
en ƒ 2,50. Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn.
Het is dus een wedstrijd tegen de chronometer Het
inleggeld bedraagt voor burgers f 0,75 (werklozen,
35 cent) en militairen 35 cent.

Inschiijving kan geschieden op het terrein elke
dag van 1-̂ -5 uur 's middags en 7—9 's avonds, Za-
terdag van 10—12 uur 's ochtends en aan het adres
Oranjestraat 14. Zaterdag 12 uur wordt de inschrij-
ving gesloten.

Tijdens de wedstrijd heeft het publiek toegang tot
het terrein tegen de gewone entreeprijs, doch mag
niet op~-de baan komen.

Na afloop van de wedstrijden kan er eerst ge-
reden worden.

Hopen we, dat de weersomstandigheden het ini-
tiatief van de IJscommlssle en haar helpers zullen
begunstigen, zodat Zeemeeuwen met genoegen op
deze voor 'n voetbalvereniging eigenaardige lustrum
herdenking kan terugzien

HANDBAL - O.S.S.
Donderdag l Februari werd de door ons aange-

kondigde tralnlngsavond gehouden. Spreker op deze
avond was de bekende Ned. elftalspeler A van San-
ten. Deze besprak o a de spelregels Met grote aan-
dacht volgden de aanwezigen den spreker, die zijn
gehoor ten zeerste wist te boelen Jammer was al-
leen, dat het aantal aanwezige leden niet groot was.
Zij, die niet geweest zün, hebben een leerrijke
avond gemist! Aan het einde werd den spreker door
den heer Waterdrinker dank gebracht voor zijn
vlot beloog en deze sprak, mede namens de leden,
de hoop uit, dat nog veel van dergelijke avonden
gehouden zullen worden. Enkele nieuwe leden meid-
den zich aan.

Voor de* goede orde geven we hier het adres van
het handbalsecretariaat: S. van den Bos, Piet Hein-
straat 6.-

OFF. MEDEDELINGEN O.S.S.
Het bestuur kwam in de afgelopen week in ver-

ga dering bijeen. De uitvoering werd vastgesteld op
30 Maart. Hierdoor werd tegemoet gekomen aan heb
verzoek van een aantal inwoners De Jaarvergade-
ring werd gesteld op 11 April. Enigen onzer leden

enlglng hebben zich tot de gemeenteraad gewend werden wederom toegelaten tot de oefencursus, wei-
met het verzoek de leges voor het kamperen als ke door de K.TJK. te Haarlem wordt gehouden Mo-
volgt vast te stellen- vijftig cent per dag, ƒ 350 gelijk zal dit het turnpell in onze eigen vereniging
per week, ƒ 10 per maand en ƒ 25 per seizoen Hier- kunnen verhogen. Dames en heren, nog twee maan-
mede zouden dan maand- en seizoenabonnementen den schelden ons van de uitvoering; werkt allen

door de kampeerders •worden ingevoerd, hetgeen
beter zou worden gewaardeerd.

Het College kan zich met dit verzoek wel verenl-
gen, doch stelt aan de gemeenteraad voor de leges

mede, om een succesvolle uitvoering te verzekeren.

VERLOTING J.C.G.OB.
Nog nïet afgehaalde prijzen- 47, 76, 97, 168, 17»,

van een maand-abonnement op 12 gulden en voor j 181, 278, 325 336. 380 446, 499, 570, 707, 718. 719.
een seizoenabonnement op 30 gulden vast te stellen, j Af te halen: Haltestraat 55.



H,H. BESTUURSLEDEN van verenigingen,

ATTENTIE!

Voor plaatsing van kopö, welke niet UITERLIJK
DONDERDAGMIDDAG l UUR In ons bezit Is, kan
niet worden ingestaan.

DE REDACTIE.

V.A.C.A.-KINDERFEEST.
Woensdagmiddag was de zaal van Monopole ge-

heel gevuld met kinderen, die op vertoon van 10
Vaca-bonnen vrij entree hadden gekregen om het
grote kinderfeest bil te wonen, georganiseerd door
de aangesloten winkeliers.

Voor de kinderen trad op de beroemde goochelaar
Arbacus, die hen op aangename wijze wist bezig
te houden.
' De kinderen - die zelf mee mochten goochelen -
begrepen natuurlijk maar weinig van deze goochel-
toeren en er werd steeds onbedaarlijk gelachen als
er weer iemand werd beetgenomen.

Touwtrekken door verschillende jongens en meis-
jes had veel succes evenals de debutantjes die voor
de zaal een versje mochten zingen met als beloning
een grote doos chocolade, geschonken door de Vaca-
wlnkeliers.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses
Beatrix werd door alle kinderen het Wilhelmus ge-
aongen.

De wedstrijd, wie het vlugst een zuigfles met melk
h-ad leeggedronken, veroorzaakte veel hilariteit.

Door ©en van de heren van de V.A.C A. werd uit-
eengezet het belang van kopen bu de V A C A.-win-
keliere.

Het plan bestaat om deze zomer voor de kinderen
een V.A.C.A.-rels te organiseren.

Met luid applaus werd deze gezellige kmdermid-
dag besloten en bij het naar huis gaan ontvingen de
kinderen een tractatie.

Medegedeeld werd dat de V A C.A -prijsvraag tot
en met 15 Maart is opengesteld

WARM-VOEDSELVERSTREKKING.
De Wethouder van Sociale Zaken deelt ons het

volgende mee.
Met het oog op de langdurige en hevige koude

heeft het Gemeentebestuur in oveileg met de Com-
missie voor Maatsch. Hulpbetoon besloten de ver-
strekking van warme maaltijden nog enige tijd te
bestendigen.

De ondervinding heeft echter geleerd, dat zonder
bijzondere maatregelen ook dit sociale werk niet
aan haar doel beantwoordt

Ook m gezinnen met 38 a 40 gulden inkomen
meende men daarvoor aangewezen te zijn Hierdoor
ontstonden soms tekorten

Nu werd besloten om alleen op vertoon van een
kaart deze maaltijden uit te geven.

Volgens de volgende maatstaf wordt nu gewerkt;
aan gezinnen met een inkomen van ƒ 20, zonder
fetoderen wordt niet versta ekt; bij gezinnen met
Jünderen wordt voor ieder kind l gulden meer ge-
rekend.

Hiervoor worden door de Commissie van M.H.
kaarten verstrekt die men gedurende de dag kan
aanvragen, terwijl iedere Zaterdag van 3—4 uur
deze kaarten daar moeten worden afgestempeld om
recht te hebben op de op de kaarten vermelde por-
ties

Montessori onderricht
te Aerdenhout-Bentveld

Het Bestuur der Schoolveiemging AERDENHOUT-
BENTVELD deelt bij deze mede, dat het voor-
nemens is — ui overleg met de Haarlemse afde-
ling der Nederlandse Montessori Vereniging — bö
voldoende deelneming, met de
aanvang van de cursus'in September 1940,
een afzonderlijke afdeling te openen voor

MONTESSORI LAGER ONDERWIJS,
en verzoekt de ouders, die belangstelling in dit
voornemen hebben, hiervan zo spoedig mogelijk
kennis te geven aan den hesr R. Relnalda, Hoofd
der School, Tel 26424 (na school tel. 27419).

AAN ALLE VRIENDEN VAN „VROUWENHULP".
Woensdagavond 14 Pebr., aanvang 8.15 uur, zal de

Zandv. Toneelvereniging „De Schakel" het blijspel
„Comedie" van Henk Bakker opvoeren.

Het batig saldo van deze avond komt geheel ten
goede aan „Vrouwenhulp en Kraamverpleging".

Het werk van „Vrouwenhulp" is zo langzainer-
hand in Zandvoort voldoende bekend. U begrijpt
wel, dat wij deze avond niet uit weelde geven. Er
is geld nodig om te helpen. Wij rekenen op U om
deze avond te doen slagen. Houdt U 14 Pebr. vrij?

De avond wordt gehouden in Groot Badhuis. Toe-
gangskaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij de
dames van Dijk, Maxissfcraat 43; Meijer, Kostverlo-
renstraat 82; van Sluisdam, Brederodestraat 89;
Keuning, Prinsenhofstraat hoek Brugstraat en
Valenfcamp, van Lennepweg (plan Noord)

VROUWENAVOND
Ned. Prot. Bond afd. Zandvoort.

Mogen wij U er nog even aan herinneren, dat er
a.s Maandag 5 Februari Vrouwenavond is? (Niet
Dinsdag dus, zoals bij vergissing is meegedeeld).

TER INLICHTING.
Het bestuur van het bekende Kinderhuis „Groot

Ktjkduin" aan de Dr. Smitstraat 7 alhier verzoekt
ons nadrukkelijk mede te delen, dat de door het
Haarlems Muziek Instituut aan vele inwoners ge-
zonden circulaire betreffende „een kinderhuis" te
Zandvoort niets met „Groot Kijkduln" uitstaande
heeft.

ÖE IJSPRET (?)
Deze week was het op sommige dagen zó koud. dat
b.v. Dinsdagavond het bestuur van „De Zeemeeu-
wen" besloot de deuren te sluiten, daar de belang-
stelling voor het schaatsenrijden te Meln was....

Het wordt langzamerhand tijd, dat de lente zdch
gaat aankondigen!

DEFILE.
Woensdagmorgen had in verband met de verjaar-

dag van Prinses Beatrix om kwart voor twaalven
voor Burgemeester H. van Alphen en echtgenote
voor het Raadhuis een défilé plaats van de eaval-
lerie.

Wij verzekeren
U Zondag een genoeglijke avond met de klucht

Huwelijk door de courant
ONS TONEEL - GROOT BADHUIS, 8.15 UUR
Na afloop BaJ. Entree 40 cent plus belasting.

••Damos' Wót U bil ons koopt,
• is alleen één kwaliteit en dat is DE BESTE. - Waarom kunnen wij
• Ie kwaliteit tegen onderstaande prijzen verkopen? Omdat wij het model
w verwerken en geen bedrijfsonkosten hebben!

Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VBTTE OSSELAPPEN, p.p 40 Ct
PRIMA OSSELAPPEN 45 Ct
RIBLAFPEN 50 Ct
RIBSTDK 55 Ct
BOSBIEP 50—55—60 Ct
LENDE en OSBEHAAS 10 et
BIEF8TUK 70 et
GEHAKT, per pond 35 et; 2 pond 65 et

ZUIVER LAMSVLEES
BOOT 50 et
LAPPEN 40 et
KARBONADE 35 et
BORST 30 et
Uitsluitend Hollands vlees £ contant

Ie KWALITEIT GELD. VARKENSVLEES
KARBONADE, Schouder .. 48 et
KARBONADE rib
KARBONADE, Haas . .
BKICANDEAU ., . .
ROLLADE
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK

55—60 et
.. 60 et
60—65 et
60—65 ot
.. 55 et
.. 50 et

PEKELSPEK 55 et
KALFSVLEES

LAPPEN
POULET EN GEHAKT .. ..
LUNCHWORST in blik .. ..
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST
VARKENSPOTEN

60 Ct
50 Ct
35 ot
60 et
15 et

FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616

Voorkomt zoveel mogehjk het
springen van Uw ruiten

bij eventuele mijn-explosie door deze te laten
beplakken metglaskleurige stroken
Vraagt inlichtingen b*]:
L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 2696 TRAMSTBAAT 13

iVI l E P V A N E G E R E N
D a m e s ka p ster
aan huis te ontbieden

BURGJBEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

E. KONING
Glazenmaker — Huis- en JLettersohilder
PafcveMstraat 23, Swaluestraat 10, telcf. 2573

GLAS en VERFHANDEJL

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER. GR. KROCHT 20. Tel.2164

Behangersbedrijf Van der Vliet
ZEESTRAAT 50

BEHANGEN, per rol ƒ 0~20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf .. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WERK.

Alléén deze week:
Permanent voor f 1,50
B. VAN DER

Haltestraat 32a

In verband met ons artikel „Beunhazerij" van de
vongre week lijkt het ons dienstig thans nog iets te
zeggen over de gehouden examens voor het Mid-
denstands-diploma Algemene Handelskennis en
wel naar aanleiding van het hoofdartikel in het
Alg. Weekblad v.d. Middenstand van 26 Jan. '40,
welk artikel gebaseerd is op het rapport over dit
examen uitgebracht.

Volgens dat artikel hebben deze examens weer
eens aangetoond:

„hoe noodzakelijk het is, dat aanstaande mid-
denstanders het onderwijs genieten, dat de
Vestigingswet-Kleinbedrijf hun noopt te ont-
vangen "

Over de aard van het examenwerk wordt gezegd:
„Wie de opgaven doorleest zal erkennen, dat -
van een a.s. mlddenstandspatroon wel mag
worden verwacht dat hu in staat is, ze op
voldoende wijze uit te werken. Ten minste,
wanneer hij behoorlijk onderwijs genoten
heeft."

Het rapport geeft enige proeven van slecht
werk en we lezen in het artikel:

„Een eenvoudige zakenbrief en een eenvou-
dige taal-invuloefening hebben vele candlda-
ten op afschuwelijke wijze gemaakt."

De noodzakelijkheid van dit middenstandsondei-
wijs wordt dan ook nogmaals niet overtuiging be-
pleit in bedoeld hoofdartikel van het Alg. Weekblad
v.d Middenstand, en wel aldus:

„Waarom moet de toekomstige middenstander
aan deze eisen (algemene handelskennis) vol-
doen? Zo vaak nog hoort men zeegen: „Dat
een middenstander zijn vak goed moet ken-
nen en dus moet kunnen voldoen aan mini-
mate vakbekwaamheid, dat is te billijken,
maar dat handelsrekenen, boekhouden, Ned.
taal voor een smid, schoenmaker, slager is
toch niet absoluut noodzakelijk."

Wie echter het peil van een vak en van
een stand wil verhogen, moet het peil der be-
oefenaren van dat vak en die stand naar bo-
ven brengen. Het is niet mogelijk, dat men
met succes voor eigen rekening zaken drijft,
zonder te kunnen rekenen, kijk te hebben
op boekhouding en zonder iets te weten van de
beginselen van handels-, rechts- en wetsken-
nis. Het is niet alleen voldoende schoenen te
kunnen vervaardigen, maar men moet ook de
prijzen ervoor kunnen berekenen.

Dit onderwijs is noodzakelijk"

De rest van het artikel houdt zich dan bezig met
de naspetsrbare oorzaken van het feit, dat het aan-
tal geslaagden, hetwelk bij de Juni-examens nog
65,58«/o bedroeg, bij de November-examens slechts
52,190/0 beliep. Het uitgebrachte rapport vermeldt
enige oorzaken, doch besteedt de meeste aandacht
aan de tijd en de wijze van opleiding. De laatste
anderhalf jaar ztfn door het gehele land de oplei-
dingsinrichtingen als paddestoelen uit de grond ver-
rezen. Dit grote aantal veroorzaakt concurrentie, en
deze concurrentie leidt tot te sterke bekorting van
de studietüd, in sommige gevallen zelfs tot 'a. „ga-
randeren" van exainensucces in een recordtijd, on-
geacht de vooropleiding. Ook wordt met het (even-
tueel) lesgeld op ergerlijke wijze gescharreld, en
door misleidende advertenties de indruk gewekt van
te zon een officiële of semi-officlële organisatle-op-
leidmg. Er is echter ook nog wel koren onder het
fcaf, we lezen althans:

„Het is gelukkig, te kunnen constateren, dat
er „particuliere" opleidingen (d.wjs. opleidln-
gen, welke niet uitgaan van de OnderwiJs-
oentraies van de drie Middenstandsbonden)
bestaan, welke, daartoe in staat door bijzon-
dere omstandigheden (subsidies, uitmuntend
gehalte der leraren, overheidszorg) het onder-
wiJs voor het Middenstandsdiploma Algemene
Handelskennis geven, zoals dit gegeven be-
hoort te worden.

Aan het slot van het artikel lezen we nog:

„Het is treurig dat dit alles maar kan. WU
weten wel, dat er prima particuliere opleiders
zijn. Bekwame accountants en leraren lelden
in privé-lessen of in kleine clubjes op. Zowel
voor algemene handelskennia als voor valcbe-
kwaamheld zijn er cursussen, die met'de „of-

ficièle in degelijkheid kunnen weduveren.
Over hen schrijven WD niet. Maar het gaat
om het kaf van het koren te scheiden. Tel-
kens maar weer vliegen nieuwe candidaten
in zulke fuiken.

Wy willen niet tornen aan de grondwette-
hjke vrijheid tot het geven van onderwas,
maar regelen omtrent betrouwbaarheid en
bekwaamheid mochten hier toch wel eens ge-
steld worden.

Want niet africhten voor een bepaald exa-
men en, voor een bepaald diploma is het doel,
doch het geven van behoorlijk onderwijs, dat
den middenstander in zijn verder zakenleven
te stade kan komen, en dat l«j broodnodig
heeft'"

Wie ons artikel van verleden week heeft gelezen,
zal begrijpen, dat wi) de stoomcursussen met slechts
in schijn voldoende opleiding als beunhazerij op dit
gebied evenzeer afkeuren. Evenwel zjn we van me-
ning, dat de Middenstandsbonden met hun eigen
deugdelijke opleidingen zich over deze soort beun-
hazerij geen bijzondere zorgen behoeven te maken,
omdat die prutsopleldingen het vrij gauw af zullen
leggen, het moeten afleggen, daar ze tegen de on-
verbiddelüke selectie van een examen niet kunnen
oproeien.

Eerst zal dan echter aan twee voorwaarden moe-
ten zijn voldaan:

lo. Zo spoedig mogelijk moet er een examen-
norm zijn zodanig, dat het examen de ene keer niet
zwaarder kan zijn dan de andere keer. Of en in
hoeverre dat thans het geval is geweest, kunnen wij
natuurlijk niet beoordelen, maar wel weten we, dat
het bij een nieuw examen altnd enige jaren een
zoeken en tasten is, of zo men wil: een wikken en.
wegen. Hoe eerder echter het examenpeil kan wor-
den vastgelegd, hoe beter voor alles, maar speciaal
voor de opleiding en allen daarbij betrokken.

2o. Voor ieder moet vast staan, dat de officiële
opleidingstijd — 1.0. die van de drie Middenstands-
bonden — niet onnodig lang is. Of die thans te lang
ia kunnen we al weer niet beoordelen, maar wel
geeft het onsjfce denken, dat er voor dit Midden-
standsdiploma opleldingstUden worden genoemd die
zich bewegen tussen 3 maanden en 3 jaren. Als
leek — en dus ook als examen-candidaat — kom je
er dan toe te zeggen: 3 maanden zal zeker te kort
maar 3 jaar even zeker te lang zijn.

Wij geven deze opmerkingen in de hoop, dat men
er te bevoegder plaatse zijn voordeel mee zal
doem, zodat ten spoedigste aan de beunhazerij bij
de opleiding voor het mlddenstandsdiploma het be-
staan onmogehjk kan worden gemaakt. Laat men
bij de Middenstandsbonden eventueel (di dus zodra
examenpeil en opleidingstijd vast staan op grond
der opgedane ondervinding) ook niet schromen een
lijst te publiceren van bona-fide opleidingsinrich-
tingen, en deze lijst toezenden aan dag- en week-
bladen, opdat deze advertenties van blijkbaar niet
bona-fide opleidingsinriohttngen kunnen weigeren.
Want zeker zullen deze uitgevers, zelf nüddenstan-
ders, gaarne medewerken aan het gestelde doel: een
ontwikkelde middenstand.

REDACTIE.

GEMEENTELIJKE BADJDSfRICHTHING.
In de week van 17—20 Januari werden 514 douche

en 29 kuipbaden genomen.

„ONS TONEEL"
Is het eigenlijk wel nodig om de aandacht nogr

eens op onze vereniging te vestigen?
Het succes, dat we steeds gehad hebben bij onz»

vorige uitvoeringen, spreekt voor zichzelf.
Toch kunnen we niet nalaten diegenen, die onze

avonden nog niet bezochten, aan te raden, kom a.3.
Zondag de klucht „Huwelijk door de Courant" ztea
en U verzuimt nooit meer.
815 uur vangt de uitvoering aan in Groot Badhuis.

DE GECOMBINEERDE KOREN,

die thans onder leiding van den heer Broerse repe-
teren, zijn deze keer wel sterk gehandicapt. Koude,
sneeuw, gladheid enz. hebben een storende Invloed
op het repetltiebezoek. Echter wordt de zangers
verzocht zich niet door allerlei kleinigheden te laten
weerhouden de oefenavonden, die nog resteren, te
bezoeken, Dus Maandagavond 8.15 uur allen present
in Bodega MusteH aan* de Strandweg.

Schildersweik is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEM BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas ro*iw- en rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

GEMEENTERAADSVERGADERING.
De gemeenteraad is voor een vergadering bijeen-

geroepen op Maandag 5 Februari des middags om
twee uur. De agenda vermeldt o.m. voorstel tot
•wijziging van de legesverordening, voorstel tot aan-
stelling van personeel der gemeentebedrijven en
prae-advles op een verzoek om herziening van de
salarissen van het politiepersoneel.

VERHUUR ZIEKENBARAK.
Het College van B. en W. stelt voor aan de Vrtf-

zinnige Christelijke Jeugdgemeenschap voor een.
bedrag van 50 gulden, per jaar een gedeelte van de
ziekenbarakken te verhuren.

HET WAS TE KOUD.
De op Donderdagmiddag voor de schooljeugd vast-
gestelde schaatswedstrijd door de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer „Zandvoort" kon geen door-
gang vinden, daar de organisatoren van mening
waren, dat het weer te koud was.

Een verstandige maatregel!

CENTR. VERWARMING WJXHELMINASCHOOL.
B. en W. stellen voor afwijzend te beschikken 09

een verzoek van het bestuur van de Wühelmina-
school om geld beschikbaar te stellen voor aan-
schaffing van een nieuwe ketel voor de centrale
verwarming, daar de huidige ketel geheel versleten!
is.

Geen last meer van de kou
als" men eet een bord Soep van Van Hogenstraten!
OSSESTAARTSOEP, 2 pondsblik . . . . 23 et
ERWTENSOEP, 2 pondsblik 23 et
GROENTESOEP, 2 pondsbhk 23 ot
BRUINE BONENSOEP, 2 pondsblik . 23 cfc
TOMATENSOEP, 2 pondsblik . . . . 21 et

Verse groente duur
Busgroente goedkoop!
SPERCIEBONEN, 2 pondsblik .. . 26 et
SNIJBONEN, 2 pondsblik . . . . -. 25 et
ANDIJVIE, «xtra, 2 pondsblik . 25 et
SPINAZIE, extra, 2 pondsblik . 25 et
DOPERWTEN, 2 pondsblifc .. . 25 ot
SOEPGROENTEN, per blik .. . 13 et
ERWTENSOEPGR., per blik .. . 13 et
Gedroogde Soepgroenten, alle soorten, p pakje 10 et
10 GROTE JAFFA'S . . 45 et
3 pond GOUDREINETTEN 25 et
3 pond BELLEFLEURS .- 25 et

Verse Champignons en Tomaten.
W» hebben geen bevroren vruchten!

KEMP's F^uïthandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 245E

Modelvleeshouwerij
levert het beste van het
beste tegen LAGE PRIJS

Doorregen Runderlappen ƒ 0,55
Karbonade (schouder) „ 0,5*
Pekelspek „ 0,8»
Vet Spek „ OJS9
Onze reclame voor de boterham; alleen Zaterdag:

2 ons pekelvlees ƒ 0,3»
2 ons Ham, schouder .. .. ƒ 0,3»
2 ons Lever f 0,3t
2 ons Gebr. RosWef ƒ 0,85

enz.

Ons bekend twaalf-uurtje:
l ona Leverworst en l ons Pekelvlees
en een half ons Rookworst .. .. samen 25 et
Usseldtjks Rauwe Rookworst per pond 80—60 et

J. J. SPIERS
Haltestraat 30, Telefoon 2175

Maar

Balks brood
smaakt toch beter

M. T. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

Wij ontvingen een grote partij

in alle maten.
Trainingspakken
iten.

KOOPJESHUIS
KERKSTRAAT 33—54 TELEFOON 8391
WIJ GHVEN V.A.C.A.-BONNEN!

00 en p n Gin pp c



• G e b o r e n :
TINEKE

dochter van
J. J. van Sluisdam.
C. van Sluisdam-

Harperscbeidt.
Petten, 26 Januari 1940

M. 8.

Ver loo fd :
TINE BOON

eu
EBNST BE.OKMEIEK

Nijmegen,
Wilhelm. Ziekenhuis
Zandvoort,
Haltestraat 50
Thuis:
Geertruldenberg 4 Febr,
yan 3-5 uur
Zandvoort, 5 Febr. 3-5 u.

Oertenbachs Drukkerij
vraagt een

N E T T E J O N G E N
voor loopwem.
Aanmelden: Achterweg l

„TE KOOP GEVRAAGD:
goed onderhouden

KINDERWAGEN
Adres te vernemen bur.
•*.d. Zandvoortee Cour.,
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP GEVRAAGD:
KASTJE

liefst met Jalouzlesluiting
Br. m. prijsopg. ond. no.
43201 bur. Zandv. Cour.
Gertenbachs Drukkerij.

LEVENS VERZ. MIJ
2x>ekt voor dlnect EEN
AGENT voor Zandvoort
Eigenhandig geschreven
soll. met opgaaf van vo-
rlge werkzaamheden en
leeftyd onder no. 43205
Zandv. Courant, Gerten-
bachs Drukkerij.

DAGMEISJE GEVB. V.
850 tot 5 uur. Dahlia-
laan 24, Aerdenhout.

VERLOREN: zwarte Hn-
ker HANDSCHOEN, rug
Zeemleer, Palm Nappa-
leer. Gelieve af te geven
Pensaon Dükhoffz, Bre-
derodestraat 43.

TE KOOP:
HAARD, CITDRAAI-
HAARD, FORNUIS, ZW.
em., 60 cm, SALAMAN-
DER, Versteege Dorpsp.4

BIEDT ZICH AAN:
nette juffrouw voor

• verstel- en stopwerk voor
l dag per week a ƒ 2,—
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43204.

TE KOOP GEVRAAGD:
HUTKOFFER

JBr. met opgave van pnjs
. en grootte ond. no. 43202
•aertenbachs Drukker^

"TE KOOP GEVRAAGD:
ta Zandvoort een solied
gebouwd huis, zo moge-
Hjk met garage, zonnig
gelegen en liefst niet te
~rer van het strand. Koop
prijs ƒ 6000 a ƒ 7000.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43203.

DIRECT TE KOOP OP
TE HUUR:
GROOT GEM. PAND
op Ie stand aan de Bou-
tevard, 16 kam., badk.,
fceuken, tuin. Inlichtin-
gen: Makelaar W. Paap,
Zeestraat 14.

OAT HAD O HIKT GEDACHT
• da* uw •choantj»» atoo
Sl„, lam n lo uw kond»
wórden goreporoord. D«t
U hol wirk. dat oon wor;
Kolljko „mchoenoiokoi"
raukt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Fa» v. H e n s e n

Kledingmagazijn
Coupeur
Uniform- en
Bontwerker
Repareren.

Bontwerken, Bentvellen,
moderniseren, repareren
In Confectie de betere model-
len en prima kwaliteiten.
RIJBROEKJES
Grootste collectie Hoeden!
Alle maten.

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

WONINGBUREAU
„K E N N E (VI E R L A N D"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
«en belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Bij ons steeds
VERSE DOOSJES MATZES
en CRACKERS (quark)

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 4 Febr. 10 uur: Ds. D. Tromp.

«SEREFORM. KERK XN HERSTELD VERBAND
Brederodestreat 31

Zondag 4 Pebr. 10.30 uur: Ds. H. C. v.d. Brink,
nam. 6 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Jullanaweg hoek Emmsweg.

Zondag 4 Febr. 10 en 5 uur: Dr. N. A. Waaning,

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brogstraat 15.

Zondag 4 Pebr. 10.30 uur: Ds. J. M. de Jong, ron
Amsterdam.

Zondagsschool van 12—1.
Maandag 5 Pebr. 's avonds 8 u: „Vrouwenavond".

NED. OHR. QEMEENSCHAPSBONB.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst In de Ou*»

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. I8R. GEMEENTE
, Dr* Joh. Metügerstraat

'Zaterdag 3 Febr. Einde v.d. Sabbath 555 uur.
Vrijdag O Febr. Begin vjd. Sabbath 4.45 uur.
Zaterdag 10 Febr. Einde vxi. Sabbath 6.48 uur.

IJssporen
KORT'S IJZERHANDEL

Haltestraat l, telefoon 2735 Sneeuwscheppen

Een coöperatie-revue
van JAC. VAN TOL
EEN AVOND VAN DOLLE LACH!

„WIE DE SCHOEN PAST,,,"
met)

Op 12 Februari a.s.
in „Monopole"
Aanvang 8 uur.
Toegangsprijs 60 cent
belasting inbegrepen!

CO-OPERATIE
„ALLER BELANG" u.a.
ZANDVOORT

Kitty van Dongen
Jeanne Laforce

Tholen on
Van Lier

Kaarten verkrijgbaar Grote Krocht 15, Emmaweg l,
Haarlemmerstraat 29, Van Lennepweg 39, Parallel-
weg 29».

^•<

Ureclame week
Grote sortering
DAMES- EN KINDERKOUSEN
lage prijzen ! !

Bij aankoop van l paar konsen ontvangt U
1 Klos P1""1181 machine-garen voor slechts 16 cent of
l klos pnma handgaren voor slechts 6 cent.500 vards-y

Mode- en Sporthuïs
ZEESTRAAT 18 TELEFOON 2-7-3-8

Nee, maar Marie, wat heb je daar een

prachtige lamnekanlï
Zes, maar dat

mooio rookstol
kan er ook zijn!

Waar heb je dat gekocht?
Vraag je dat nog, natuurujk bij

HENK SCHUILENBURG
Maar dat is nog niet alles wat hu verkoopt, je moet
vanavond eens met mij meegaan, dan gaan wij de
toonkamer en etalages eens bezichtigen, daar vind
je de mooiste

lampckappen, schemerlampen, wandlampjes, piano-
lampjes, lecslampen, de modernste rookstellen, rook'
tafels, rookstandaards, vazen, courantcnstandaards,
paraplu-standaards en verdere luxe artikelen.

Voor je man en je kinderen zrjn er ook honderden
artikelen ea ze zijn niet duur ook b.v. Oorwarmers,
Wolgevoerde Motorkappen, Handwanners, Leren
Handschoenen, Electra artikelen, Radio's Stofzui-
gers, Strükbouten,
Nu, afgesproken hoor, dan gaan we vanavond naar
de

Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574

Gevestigd:
Bridge-home
„Brederode"
onder deskundige leiding.

's Middags parti) 2 30 tot 6 uur
's Avonds vanaf 8 30 uur
TAFELGELD 50 CENT PER KEER.

Brederodestraat 96

^

+

•

|

THEATER „MO N OP O L E"
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 3, Zondag 4 en Maandag 5 Febr. 8 uur:
3 dagen! 3 Opvoeringen van een groot superpro-
gramma. Als eerste hoofdnummer brengen wij U:

De roos van Washington Square
met Tyrone Power, AUce Faye, Al Jolson. Een talm,
die tot het hart spreekt. Al Jolson de grote neger-
zanger uit „De zingende dwaas" dien u zich nog
herinnert, thans in een nieuw machtig filmwertc.

Als tweede hoofdfilm: Peter Lorre in Mr. MOTO en.

DE SCHAT UIT HET OOSTEN
Mr. Moto ging met vacantie, maar hij beleefde zijn
grootste avontuur! De oplossing van twee moorden,
onder de geheimzinnigste omstandigheden, die ooit
samenvielen en waarmee ongelooflijke kostbaarhe-
den gemoeid waren.

„Cinema Royal" te Amsterdam vertoonde deze
grote succesfilm twee achtereenvolgende weken met
enorm succes. — • Reeds heden in ons theater!
Toegang boven 14 jaar. — Entree: Parket 35, Par-
terre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegr.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
optreden van de gevierde komieken De Ritz
Brothers in

3 Razende jockey's
Een oerk-omisch filmwerk, waarbu de lachsalvo's
niet uit de lucht zijn.
Entree 20 — 30 — 40 cent, alles inbegrepen.

WOENSDAG 7 en DONDERDAG 8 FEBR., 8 UUR
2 Dagen — Twee Populaire voorstellingen'!
Opvoering van het grote en machtige filmwerk:

Het schip der vervloeking
met Warner Baxter, Freddie Bartholomew, Arleen
Whelan. Een groots, machtig en sensationeel film-
werk. Deze film is nog niet in Zandvoort vertoond.

Als tweede hoofdfilm:

Drie razende jockey's
Een oerkomisch filmwerk.
Toegang 14 jaar. Entree 30—54 en 75 cent

Zo juist weer ontvangen:

KAPLAARZEN
Haast U dus naar E

SCHOENHANDEL C, OE VRIES l
Haltestraat 55, telefoon 2S51 m

DE behoedt U tegen de koude l! - Nog steeds voor
EXTRA LAGE PRIJZEN

Zo juist ontvangen: Heerlijk warme, wollen onderblouses f 149 TELEFOON 2087
HALTESTRAAT 4«

HAALT het bij

Van der Werff

Chocolade ••epen
CADEAU!

Zeven repen halen
Vijf repen betalen

Dus 7 heerlijke 5 cents Nobel-Ooudrep«n
voor één kwartje.

Gasthuisplein 1

Huwelijk door de courant
dat Is de klucht, waarnaar U Zondag moet gaan
kijken -

Ons Toneel, Groot Badhuis
8.1S uur Entree 40 cent plus belasting.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGOTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN

In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten. dekens, et». Telefoon 2092

innonoDoaoanooooniB

Dames-kaplaarzen
heren -overschoenen

Weer voorradig bij:

Haltestraat 11, tel. 2612

J. SCHIPPER f.
Zaterdagmorgen ging als een lopend vuurtje de

tvjding door het dorp, dat Schipper, de bakker, wae
overleden.

Door velen werd dit in twijfel getrokken, daar zli
nog kort te voren den heer Schipper hadden ont-
moet, doch na eaige informaties bleek het helaas
•waarheid te zijn.

De heer Schipper had vele vrienden, vooral onder
de winkelstand.

Onder grote belangstelling had Dinsdagmiddag de
teraaxdebestelling van den heer Schipper plaats.

Een groot aantal bloemen en kransen dekte de
baar o.a. van de Zandvoortse Handelsvereniging en
de Hanze, de Haarlemse Kegelclub en het Personeel
van de zaak.

In de aula — wat daarvoor tenminste nog steed*
moet doorgaan — spraken de heer E. H. Brokmeier
Jr., voorzitter van de Zandvoortse Handelsverenl-
glng, waarvan de heer Schipper oud-bestuurslld ea

•e-lid was, de heer Loerakker, voorzitter van d«
•lemse Kegelclub, waarvan de heer Schipper lid

was en de heer Alph. Sprengers als vriend van de
familie Schipper. Ds. J. M. Leendertz, Luthers pre-
dikant te Haarlem, sprak enkele woorden, van troost
tot da nabestaanden.

Een schoonzoon dankte namens de familie voor
da belangstelling den overledene beweaen.

En zo ia weer een bekend en gezien figuur uit
Zandvoort heengegaan.

ZANDVOORTS TWEEDE WINTERSPORTFEEST.
Heden Zaterdagmiddag a uur (bij bodemgeschikt-

heid) skijórlng op de Boulevard voor „niche", des
avonds prijsuitreiking in „Rlche".

Zondag op verzoek tailing-party. Vertrek van
„Rlche" des middags l uur naar de skl-wedstrUdea
in de duinen, achter Brederodestraat 125; afloop
ski-wedstrijden 2.30 uur.

Hieraan is verbonden een fotowedstrijd waarvoor
fraaie prijzen beschikbaar zUn gesteld. '

Inlevering foto's bu V.VV. uiterlijk Maandag W
Februari a.s.

Noot van de redactie: Vlaggen uit



Alléén Bellamy
kan de crisis en werkloosheid
opheffen

Lees de belde boeken van Edward Bellamy!

Neem. abonnement of halfjaar-proefnummer
van Bellamy-Nieuws.
Abonnement ƒ 1,00 Proefnummer ƒ 0,25

Vraagt inlichtingen
en brochures:

Hogeweg 46

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prys op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kaps
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT J 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure,

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit — Matige prijzen, waasvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

I N G E Z O N D E N .

ONTVANGENt
Nieuwe serio

Salamander
kachels

Zeer geschikt voor bij-verwarming

Kort9s Ijzerhandel
Haltestraat l, telefoon 2735

Glas- en Verfhandel
A, KROMHOUT

HALTESTRAAT 24
ANNEX DROGISTERIJ - TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS.
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en Vj kg., klaar voor het gebruik
Tevens witkalk te koop.
PETROLEUM, per liter 9*/« e*

Zandvoort, 30 Januari 1940
Mijnheei de Redacteur, Gaarne zag ondergete-

kende ondei staand ajtikel In uw veelgelezen blad
geplaatst Bij voorbaat dank

Er wordt dikwijls beweerd, dat de werklozen liever
stempelen dan werken Het tegendeel is al verschei-
cfene malen bewezen, zo ook de vorige week TIL onze
gemeente Zandvoort.

Een aantal werklozen heeft ach toen gewend
tot onzen loco-burgemeester, den heer Slegers, met
het verzoek tewerkgesteld te worden als sneeuw-
ruimer l

Reeds verscheidene dagen had deze witte massa
zich opgehoopt zodat het verkeer ernstige vertra-
ging ondervond en ook voor de voetgangers en fiet-
sers hinderlijk was l

Wie gedacht had op het verzoek van deze arbel- '
ders een gunstig antwoord te ontvangen, kwam
bedrogen uit On?e waarner ende burgervader gaf
ten antwoord, „dat hij er met aan dacht, het
sneeuwruimen te laten doen door de werklozen, de
rommel ging vanzelf wel weg" Dit is nu ongeveer
«en week geleden en de „rommel" bedekt nóg de
straten En het is nog met in te zien, -dat het spoe-
«Ug weg zal zijn by deze strenge vorsc

De werklozen protesteren dan ook langs deze weg
tegen het onjuiste besluit Immers, ook bij deze
strenge koude, hebben zij grotere noden en armoe
Bus als er dan een kans is om deze nood door eer-
Mjke arbeid iets te verlichten, dan moet hun deze
kans ook gegeven worden

H. TEROL,, Noorderstr 29
**a ,

Van den Wethouder van PW, wlen we boven-
staande klacht voorlegden, ontvingen we het vol-
«ende antwoord

Geachte heer Redacteur, Mgn dank voor de m-
aage van het ingezonden stukje

Op de eerste plaats heeft het loco-Burgemeester-
of Burgervaderschap met deze aangelegenheid mets
•te maken, bovendien is een aangewezen Wethouder
elechts In functie als Loco Indien de Burgemeester,
afwezig is en de Burgemeesters zjjn in deze zorg- |
•rolle tijden slechts btf hoge uitzondering afwezig,
aodat de Loco niet in het geding is —

Wat geachte Inzender verder schrijft is met ge-
üppl H overeenstemming met de feiten
„ Een ernstig verzoek van werklozen heeft mi] niet
bereikt; ik kan toch moeilijk aannemen, dat een op
etraat gedane uitroep van de volgende vorm „Sle-
gers heb je niet een mannetje nodig," een ernstig
Terzoek is

Bovendien zou zo'n verzoek, wel ernstig gedaan,
toch moeilijk voor inwilliging vatbaar zijn-

ten eerste kunnen de gemeenten de werklozen
niet voor 'de steun laten werken; ook met met toe-
slag op de steun,

ten tweede is er pi m 30 kiliometer te reinigen,
een onbegonnen werk;

ten derde is ledere burger verplicht volgens ver-
ordening om over de breedte van zyn huis de straat
tegen gladheid met zand of as te bestrooien;

ten vierde kan sneeuwruimen kwalijk geschieden,
als telkens sneeuwbuien optreden en tevens de
strenge vorst de sneeuwlaag tot ijs doet bevriezen;

ten vijfde laat de Gemeente-begroting een uitgaaf
als deze sneeuw-opruiming zou kosten niet toe,
•want het op de begroting voorkomende bedrag is
slechts toereikend voor meerdere hulp in het zo-
merseizoen;

ten zesde mag de sneeuw lastig zijn, maar er is
hier zo weinig industrle'el verkeer, dat speciale
maatregelen als sneeuw-oprulmen voorlopig over-
bodig zon;

ten zevende is met zandstrooien al veel bereikt,
doch de natuur maakt de volgende dag de arbeid
van de vorige weer waardeloos;

ten achtste zijn in andere plaatsen ook geen.
maatregelen van enige omvang getroffen op de
eelfde gronden; zie in de dagbladen het stellen van
Tragen door Raadsleden aan de desbetreffende Col-
leges van B en W.

.Echter ten laatste een goede raad.
Laat geachte Inzender toch voorzichtig zijn, en

Eich niet laten gebruiken door volksgroepen, die ach
hebben voorgenomen om in deze zo moeilijke t«d
«Je volfcsmenlng op allerlei manieren beïnvloeden
«n dan In een richting die er toe moet leiden:
„onrast te vecweklcen".

Hoogachtend, CORN. SLEGERS,
Wethouder P. W.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende SigarenmagazUn van

C. J. B A K K L R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

! i ONZE RECLAME BLIJFT
GEHANDHAAFD!

Alleen des Zaterdags:

2 ons sclïowiefltëin voor 32 et
V» Pond fijne GEKOOKTE WORST 25 et
2 "ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22V. Ct
2 ons BOTERHAMWORS1 .. . 22VÜ et
V» pond BLOEDWORST 20 et
*•f, pond LEVERWORST 20 Ct
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 et
Berliner Lever
Leverkaas Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees v Ja. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et J
BELEGEN EDAMMER KAAS, p pond 39 Ct
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 et
TARWEBLOEM, per pona 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
Bus TAFELKOEK . . . . .. 19 et
ABRICOZEN, per pond
PRUIMEDANTEN, per pond
GEDROOGDE APPELTJES, per
SPLITERWTEN, per pond
GROENE ERWTEN, per pond

.. 58 et

.. 29 et
pond 38 et

.. 15 et

.. 14 et
RINGERS BLOKJES CACAO met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

ff. J. KHOTTER\
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891 j

Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder-Foto's
bij U aan huls opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f 4,50
Formaat 13x18 cm.

Wij fotograferen met onze speciale filmverlichting
zowel overdag als 's avonds.
Foto-Technisch Bureau „Succes"
PARALLELWEG 39 ZANDVOORT

C O S T U M I E R E
Mej. Aug« Bisenberger
Patronen naar maat. Pasklaar maken.
Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

LIBELLE
Zo juist ontvangen:
DE NIEUWSTE MODEKLEUREN
WOL

Grote collectie Handwerken, Kousen, Sokken,
Modern Porcelein, Glas- en Aardewerk.

GROTE KROCHT 11, TEL. 2754

ATTENTIE
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (afleggen) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TEL 2069
Ook voor Begrafenissen Jn andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
8EIVEDEIV- EN BQVEIVHUIZEft
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's Bouwgrond Hypotheek aan-
wezlg Tevens belasten wt) ons met het huurinnen
Hypotheken, Bouwcredleten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos

Als de dagen lengen,
Gaan de winters strengen.

Voorzie U van een goede
g W ARMWATER-ZAK g

in diverse soorten verkrijgbaar

i Drogisterij L, Blaauboer g
B Haltestraat 46 - Telefoon 2392 H

L" OORWARMERS
MUMBHUmBBBWIUBI»«B.BBM

1 werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zandvoort!

Het adres is
H. C. van Nieuwenhuizen

KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

REPARATIES, DAKWERK. SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres

W. G. van dei- Wol d e
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.
Zeestraat 54 - Telefoon 2459

Gezellig
«al het Zondag in Groot Badhuis zijn, want „Ons
Toneel" geeft

Huwelijk door de courant
met Bal na. Entree 40 cent plus belasting.

Luxe
Taxibedri j f

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

^

Het laagst in prijs
Het hoogste procent voedingswaarde:
Het vlees van „Be Concurrent"

OSSEVLEES
2 pond RIBLAPPEN ƒ 1,00
2 pond PRIMA OSSELAPPEN .. ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ0,85
2V5 pond WINKELLAPPEN .. .. ƒ 1,00
2 pond ROSBIEP ƒ 1,00
2 pond LENDE ƒ 1,05
2 pond HAAS of BIEPSTUK .. ƒ 1,20

PRIMA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN, per pond f 0,55-fl.BO
FRICANDEATT, per pond ƒ0,70

ZUIVER LAMSVLEES
LAMSBORST, 2 pond ƒ050
SCHOtTDERKARBONADB, 2 pond ƒ 0,65
RIB en HAAS, 2 pona ƒ 0,70
LAMSBOUT, 2 pond ƒ 0,80

ECHT GELD. VARKENSVLEES
SCHOUDERKARBONADE, per pond ƒ 0,50
RIBKARBONADE, per pond .. ..ƒ 0,55
HAASKARBONADE, per pond .. ƒ 0,60
FRICANDEAÜ, p. pond ƒ 065, 2 pd ƒ 1,20

% ONZE ROEM ; 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 85 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons overheerlijk osserookvlees van het muisje en l blik
leverpastei tezamen voor slechts 25 cent;
l pond,prima gesmolten rundvet of l pond reuzel voor slechts
50 cent, zolang de voorraad strekt

Bij „De Concurrent" kopen is geld besparen. Dus allen naar

„DE CONCURRENT"
Haltesfraat 5 - TeBefoon 2994

Heren en bezorgen «onder

de etalage I

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 Telefoon 2026

Deze week als reclame:
van 50 cent
voor 35 et
p. % pond

Als extra reclame:
4 cake gebak voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag.

Wellingtons
Mocca-galettes

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2148

NED. VER. VOOR LtTCHTBESCHERMING.
Het bestuur van de Ned. Ver voor Luchtbescher-

ming meent nogmaals nadrukkelijk te moeten wM-
zen op de noodzakelijkheid om voorzorgsmaatrege-
len te treffen, zodat het mogelijk is, in ttjd van
nood, althans één kamer zodanig af te schermen,,
dat geen licht naar buiten uitstraalt.

Inlichtingen hieromtrent en berekening der kos-
ten kunnen gevraagd worden b*| de Luchtbescher-
mingsdienst in de Oude Bewaarschool op Maandag-
en Donderdagavond van 7—9 uur en verder iedere
dag van 2—4 uur.

Mochten de — weliswaar geringe — kosten voor
sommigen toch bezwaarlijk zijn, dan kan dit teven»
worden gemeld aan den command-ant van de Lucht
beschermingsdienst in de Oude Bewaarschool

Het bestuur van de Ver. voor Luchtbescherming
is in noodzakelijke gevallen gaarne bereid het voor
verduistering nodige materiaal gratis of tegen zeer
gereduceerde prtfs beschikbaar te stellen.

Daar de vereniging slechts goedkoop kan inkopen,
als zij al het nodige materiaal in één party bestelt
en daarmee niet kan wachten op mensen, die ^le
tyd nog wel hebben, wordt bovenstaand aanbod be-
perkt tot de tl)d van 8 dagen Wie dus Zaterdag
10 Februari as geen opgave van het nodige mate-
riaal heeft verstrekt, zal niet meer op de mede-
werking van de Vereniging voor Luchtbescherming-
mogen rekenen.

FIGARO OP ZATERDAGAVOND.
Twee kapperspatroons hebben zich tot het ge-

meentebestuur gewend met het verzoek te bevorde-
ren dat de kapperszaken op Zaterdag en daarmede-
geluk gestelde dagen, des avonds om 9 uur worden
gesloten Uit een enquête is gebleken, dat zien "9
kappers voor en 5 tegen de gevraagde maatregel
hebben verklaard

Het resultaat duidt dus allerminst op eenstem-
migheid, zodat het College van B. en W adviseert
afwyzend op het verzoek te beschikken, temeer om-
dat de ervaring leert, dat in een gemeente als Zand.
voort een latere winkelsluiting als voor belangheb-
benden gunstig en voor het publiek geriefeiyk moet
worden beschouwa

Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 3&
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VIERDAG
(Dames en kinderen).
J. A. B VAN PAGEE,
M O. Lich Oef, gediplomeerd' v.h Ned Genoot-
schap voor Heilgymnastiek en Massage.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort werd gedurende

de maand Januari ingelegd ƒ 21.569,87 en terug-
betaald ƒ 17 970,28.

ZENDING.
Donderdag 8 Februari, 's middags te half vjjf, zal

in de Ned Herv. Kerk voor de kinderen worden-
vertoond de Mentawei-film en 's avonds om 8 uur
voor volwassenen de nieuwste zendingsfilm: „Sie-
raad voor As". Deze laatste film geeft in pakkende
opnamen weer het leven van de melaatsen op Su-
matra en toont verder het werk van het Nederland-
se Zendelinggenootschap in de Leprozene Lao si
Momo, waar de uitgestotenen medische hulp CEL.
geestelijke steun, wordt verleend. Op diep aangrt)-
pende wijze wordt deze verschrikkelijke ziekte ge-
toond, naast echt Indische natuur- en dessatoneel-
tjes. Het is ten slotte de blijdschap, die deze lang-
zaam, wegstervenden deelachtig worden door het
Evangelie, dat in hun kleurloos leven brengt: Sie-
raad voor as.

Het bestuur der af d. Zandvoort ca. nodigt allen.
uit deze ontroerende film te zien. In beide vertonüï-
gen zal een zendeling expliceren.

WIE HELPT?
Een Zandvoortse werkloze vraagt me dringendt

om een kachel Tevens gaarne overjas.
Mevr. v. ZEIJL, Regentesseweg 3.

MILITAIRE FEESTAVOND.
Zondagavond werd in theater Groot Badhuis,

voor een stampvolle zaal een militaire feestavond
georganiseerd. De toneelvereniging „De Schakel",
verleende haar medewerking door opvoering van
het bekende werk „De Meid" in twee bedrijven van/
Herman Heüermans en de militaire klucht „In
naam der Koningin". De aanwezigen hebben zich,
uitstekend geamuseerd en bleven nog lange tyd om
zich verder bü het bal te vermaken.

AANSTELLING GEMEENTEPERSONEEL
Het college stelt voor aan te stellen als hulpfitter

P. van Deursen en als meteropnemer-geldophaler
Jb. de Mulnck.

GROENTEHALUSTEIJNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 277»"
MOOI LOF .............
GEKRABDE WORTELTJES, per pond
3 pond WORTELEN .........
3 pond UIEN ...........
GESNEDEN RODE KOOL, per pon<t
Extra VAT SNIJBONEN, per pond -
CITROENEN, 3 voor .......
JAPPA SINAASAPPELEN 10 Voor
SPERCIEBONEN uit het vat (extra),
KOOLRAAP, per pond .. .. ..
BOERENKOOL per kilo
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 » .. ..
BLOEMKOOL, hagelwit
STOOPPEREN, roodkokers, 3 pond
BELLEFLEURS, 3 pond ,
MANDARIJNEN, honingzoet, 10 voor
HAND-STERAPPELEN, per kg
MOESGOUDRETNSTTEN, per kg ..
ZOETE STOOPAPPËLEN, 4 pond ..

per

10 et
ia ct
10 et
10 Ct
15 et
10 et-
45 ut

pd 18 et
4'ct

30 et
25 et;
25 et
25 Ct
25 ctr
25 Ct
20 et
20 cfe
25 et
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ZANDVOO
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
roor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1.60
Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446

titgave irierlenbachs Drukkerij /andvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ l 85 ............... elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de B ad gastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg l - Telefoon

Ik weet er geen andere oplossing voor, dan
dat ik elke dag en elk uur naar mijn vermo-
gen 't goede doe.

JEANNE OTERDALH.

Bivakmutsen en -moffen
Een dankbaar gebruik is er gemaakt van de ge-

legenheld voor de militairen uit Zandvoort om zich
te voorzien, van warme mutsen en moffen En al
aal de ergste winterkou nu wel voorbij zijn, toch.
komen er nog steeds liefhebbers op Achterweg l
een muts en moffen halen En ook de giften blij-
ven nog nadruppelen.

M I L I T A I R E N
irit Zandvoort „ergens in Nederland", die nog een
muts en moffen nodig hebben tegen de kou, kun-
nen dus nog steeds terecht in

GERTENBACHS DRUKKERIJ,
<. Achterweg 1.

Nog ontvangen:
Soldatenmoeder ƒ 1,00
Mevr. ̂ Kronenberg 10 knotten wol
Mevr. Bax . . . . 2 knotten wol
Mevr. Natkiel 2 knotten wol

Totaal uitgereikt: 40 stel Mutsen en Polsjes.

£ett
met geweldige perspectieven

VERKLARING.
Het blijkt nog nodig te zijn eens openlijk te ver-

klaren, dat ik net zo min alle redactionele artikelen
van de Zandvoortse Courant zelf schrijf, als dat ik
alle berichtjes zelf zou opstellen of de hele krant
alleen zou zetten, corrigeren en drukken Dat alles
is toch zeker geen éénmanswerk!

Voor al die werkzaamheden aanvaard ik dus
gaarne die hulp, welke de krant naar inhoud en.
vorm op een behoorlijk peü kan brengen en nou-
den En dat is bereikt.

Wie die helpers zijn, gaat de buitenwereld echter
niets aan, zolang ik of die helpers zelf het niet
nodig vinden hun naam bekend te maken.

De Redacteur van De Zandvoorter heeft er dus
ook niets mee te maken, wie de schrijver is van het
artikel „Beunhazerij"; hij mag brutaalweg veron-
derstellen wat htJ"wil en daar onbehouwen-op door-
zwammen^ van ons zal hij niet horen of zijn ver-
onderstelling al of niet juist is.

Er komt trouwens niets in de krant, waarmee ik
niet volkomen instem, zodat niemand het recht
heeft een tegenstelling te suggereren tussen Uit-
geVer en Redactie van de Zandvoortse Courant.

Zolang dus het tegendeel niet duidelijk blijkt, is
de verantwoordelijke persoon voor alles de krant
betreffende

De TJitgever van de Zandvoortse Courant,
W J QERTENBACH

BB. BR.
Neen, lezers, een strijdbijl hebben wij nooit ge-

hanteerd en we zullen zo'n oud-Germaans ding ook
nooit ter hand nemen Voorts hebben we aan ruzie
— met wie ook — een grote hekel, maar als een
Brutale Bromvlieg ons te na komt, slaan we van
ons af.

Dat voor die brutale bromvlieg de afstraffing in
het artikel „Beunhazerij" verre van aangenaam
was, begrijpen we zó goed, dat we hem by voorbaat
het aangekondigde nagebrom vergeven, als hij dan
verder maar zwijgt of op z'n minst ons uit de buurt
blijft.

De grote mond die de Redacteur van De Zand-
voorter zelf al weer heeft opgezet.— In de dubbele
rol van Brave Broeder en Brallende Brani — ach-
ten we elke beantwoording onwaard en zonde van
onze tijd.

We gaan maar liever wat lopen. Hangen hoeven
we nu gelukkig niet meer, want het proces, dat ons
al maandenlang het leven vergalde, gaat blijkbaar
niet door Daarover zwijgt htj tenminste in alle ta-
ten, zelfs in het Latijn.

Ach ja, laten we maar wat lachen om iemand, die
•wel erg gewichtig doet, doch helaas nog steeds niet
ernstig genomen kan worden.

REDACTIE.

WAARDERING.
Bij wijze van uitzondering willen we ditmaal

eens melding maken van het volgende schrijven.
's-Gravenhage, S Februari 1940.

Aan de Redactie van de Zandvoortse Courant,
Achterweg l, Zandvoort.

MtJne Heren,
Betr.: Vestigingswet en Middenstandsopleiding.
Met grote belangstelling namen wij kennis van de

Inhoud van uw nummers dd. 27 Januari en 3 Febr.
JX over bovenstaand onderwerp. Voor de toezen-
ding zeggen wij TT dank.

Voor de wijze, waarop TT in deze de belangen van
de bonafide-georganiseerde middenstand heeft ge-
diend, kan deze TT zeer erkentelijk zijn.

Inmiddels tekenen wij, Hoogachtend,
Algemeen Weekblad voor de

middenstand.
w«. (onleesbaar).

n.
Het door den heer Ingen Zwiers ontworpen uit-

breidingsplan — in 1934 aan hem opgedragen —
hield natuurlijk ook rekening met de reeds eerder
genoemde euvelen, doch volgens zijn kijk op de
ontwikkeling der Gemeente meende hij daarvoor
te moeten aanwijzen de meest Oostelijke hoek van
het grondbezit van de N.V Zandvoorts Duin.

Niet alleen dat dit bij genoemde NV. op onover-
brugbare bezwaren stuitte, noch ook het College
van B. en W en noch de Commissie van Bestand
voor P W wenste deze geschiedenis daar te zien
opgesteld.

Dit was aanleiding om met Zandvoorts Duin over
leg te plegen over een ander terrein. Deze onder-
handehngen hadden na enige conferenties tot re-
sultaat dat zij bereid was aan de gemeente pi m
50 ha te verkopen.

Hoe meer men zich echter over deze aangelegen-
heid beraadde, hoe meer men tot het inzicht kwam,
dat alhoewel 50 ha of 500 000 m2 een prachtige uit-
breiding was, op dit teirein toch niet zo kon wor-
den gewerkt als met het oog op de toekomst ge-
boden was Daarom besloot het College van B en
W. te trachten het gehele stuk, vanaf het bestaande
Plah Noord in Noordelijke richting tot aan de grens
van de duinten einen der Erven v.d Vliet over een
diepte van 1000 m aan te kopen.

Dank zij de welwillende medewerking van den
Directeur van de NV. Zandvoorts Duin, Jhr P. N
Quarles van TTfford gelukte deze poging en zo werd
het Raadsvoorstel no. 87 van 9 October 1939 gebo-
ren, dat in hoofdzaak behelsde „aan te kopen van
de N.V. Zandvoorts Duin een stuk dutoterreln groot

! pi m 112 ha voor ƒ 1000 per ha of 10 et per vier-
: kante meter.

Over emge tegenslag bij het afsluiten van de hier
voor nodige geldlening zullen wij maar zwijgen,
want dit heeft door de grote Pers voldoende be-
kendheid verkregen.

De zg oude Zandvoorters zullen wel weten dat
het aangekochte duinterrein een van de beste in
de omtrek is voor de aardappelenteelt, want juist
met het oog hierop golden als landhuren voor de

j aardappelentelers hier hogere prijzen dan elders in
het duin, een standpunt dat later ter vergemakke^
lijking~va» de administratie werd verlaten. - -

Dit is in het kort de voorgeschiedenis van de aan-
koop.

Mochten wtf in de vorige beschouwing vier pun-
ten aangeven die de aankoop noodzakelijk maakten,
de eerste drie zijn onverbreekbaar aan elkaar ver-
bonden n m. verplaatsing belt, verplaatsing var-
kenskamp en verplaatsing rioolbassins.

Zo langzamerhand zal het zelfs voor den gemid-
deld ontwikkelde geen openbaring meer zijn, dat
het beltvuil en de rioolstoffen door een speciale be-
handeling in mestwaarde gelijkstaan met normale
stalmest en van deze stelling uitgaande ligt het
voor de hand, dat men zal streven naar een oplos-
sing, die niet alleen door stankvnj te zijn al een
beduidende verbetering brengt, maar die tevens een
zeer belangrijk agrarisch (landbouw) vraagstuk
dient Het gevolg zal dan zijn opheffing van het ar-

, beidende volk door de gelegenheid om zich te kun-
nen toeleggen op het bebouwen van onze duingron-
den en dan niet alleen meer met de ao hoog gepre-
zen (maar dure) duinaardappelen

Er zijn reeds enkele Zandvoorters: die reeds In
deze richting werkten, doch zeer primitief, want
het maken van een pomp of put om daar water uit
te halen tot besproeiing van het geplante gewas is
nu zo eenvoudig niet, vooral niet als men opper-
vlakten van enige omvang heeft bebouwd.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2973 Boer, B. J. de; Regentesseweg S.
2050 Nuver, Mr. A. H. L ; Secretaris der Directie

NV. Holl. Draad- en Kabelfabrlek, Flatge-
bouw, Burg. Engelbertstraat 41.

2936 Nijdam, S; Boulev. Bamaart 4.
3936 Nijdam, S. (Firma Wed A. Duys), Boulevard

Bamaart 4.
2876 Sleders, J; Dlr. N.V. Vesta te Amsterdam,

Tolweg 2 zwart.
2876 Sieders J ; Dlr. N.V. Vesta v h. Eeuwens en

Cle te Amsterdam, Tolweg 2 zwart.

Moet men niet bewonderen het onverwoestbare
optimisme van deze lieden, een C. Keur en een A
Schaap en anderen, die onder meer verbouwden
aardappelen, rode en witte en groene kool, rabarber,
sla, wortelen, boerenkool, spruitjeskool, erwten van
bjjzondere kwaliteit, paardebonen, rogge, ja zelfs
asperges.

Zelfs is het mogelijk geweest en is het thans met
nog meer succes mogelijk om de bloembollenteelt
te beoefenen Daarmee hebben wy in het verleden
toch immers ook al proeven genomen, die echter bij
proeven moesten bluven, omdat noch de gronden
water genoeg bevatten, noch de transportmiddelen
voor deze aangelegenheid aanwezig waren

Dat nu na zoveel verbeteringen de kansen met
zouden worden benut, is onmogelijk te geloven Im-
mers moesten de meststoffen vroeger per schuit
worden aangevoerd naar de Leidse vaart, later het
abattoir-afval van Haarlem als aanvulling op de
hier gevormde mest, nu zal men deze meststoffen
in de onmiddelhjke nabijheid kunnen bekomen,
meststoffen die zoals reeds gemeld 'n bijeenvoeging
zullen worden van beltvuil en rioolafval.

Dat echter aan deze bijeenvoeging iets bijzonders
voorafgaat zal men wel begrijpen.

Bovendien zal ook het varkenshouden een niet
onbelangrijk aandeel in de meststoffenlevering heb-
ben.

Hoe of het nu met het beltvuil zal gaan'
Wel, dit zal zeer waarschijnlijk gaan als volgt
Ongeveer 1000 m verder dan de tegenwoordig'

belt — in Noordel richting op een laag gedeelte in
het nieuwe duin — zal de belt worden ingericht.doch
nu geen vuilverbranding meer, ook geen opeenho
ping en uitstorten van vuil dat een eldorado VOOT

rattenkweek is, doch een directe vuilverwerking
door verpulvering van het huisvuil Alvorens echte-
het verpulveringsproces aanvangt, zullen door 'n ve'
nuftig systeem al het ijzerwerk, de stenen, het gla
en andere ongewenste dingen worden verwijderd
zodat alleen die stoffen welke voor compost in aan-
merkmg komen zullen overblijven Deze stoffen
worden dan machinaal zo fijn geslagen, dat alleen
pulver overbluft ja zelfs papier, stroo, kleren en
dergehjke zachte stoffen, ook hout worden hier tot
meststoffen- omgewerktr- -j - - -- - -

Dit verkregen materiaal Jkan direct worden ge-
bruikt als mest, doch als het een half jaar of een
jaar kan overstaan is dat veel beter en wanneer
de stoffen van de riool-waterzuivering-inrichtine-
worden toegevoegd hebben deze meststoffen een
buitengewoon hoge kwaliteit.

Het spreekt vanzelf, dat er rekening mee zal wor-
den gehouden, dat de toevoer In de zomer het ver-
werken & la minuut onmogelijk maakt, doch hier-
voor zullen de nodige loodsen moeten worden ge-
bouwd als ook de nodige gebouwen voor de aan te
brengen machines

Met deze voor de hand liggende oplossing is dus
het vraagstuk vuilverbranding van de baan, het
euvel rattenkweek tot een minimum beperkt, aan
het beltvuil een bestemming gegeven die, mits goea
begrepen een zegen zal znn voor de Zandvoorters
die willen werken en als weleer het seizoenwerk
combineren met hun arbeid in de duinen, maar nu
beter.

Ten overvloede zij nog gemeld, dat de stoffen van
het beltvuil, die niet verpulverd worden toch weer
benut worden, en wel het ijzer en andere metalen
voor de verkoop en het puin enz voor verharding
van de In het plan nodige wegen zoals wandelwegen
en voetpaden

WETHOUDER VAN P. W.

8 FEBRUARI 1940

Het leven In een dorp of In de stad maakt een
geweldig verschil Ik, voor mijn persoon, prefereer
het dorpsleven, maar ben heus niet zo eigenwijs,
dat ik mij toch zeer goed kan voorstellen, dat mil-
lioenen mensenkinderen een andere mening zijn
toegedaan. Dan bestaan er ook nog zeer vele twij-
felaars, dit zijn lieden die het éne ogenblik beslist
„bulten" wlllea wonen, maar een jaar later kunnen
ze hun verder leven alleen nog maar in de stad
doorbrengen. Wonen ze echter eenmaal op de plaats
van hun ideaal, de grote stad, ja dan lokt weer het
dorpsleven. Dan zijn er ook nog duizenden amphl-
biën, ook wel forensen genoemd, zij werken in de
stad en slapen in hun dorp. Er zijn ook forensen
die deze zaak omdraaien, maar daarover wil ik hier
liever niet spreken.

In dit artikeltje wil ik het nu niet hebben over
al de verschillen, die tussen het dorps- en stads-
leven bestaan, één dezer onderwerpen wil ik echter
eens onder de loupe nemen Dit onderwerp is de
kapper. Wat een verschil bestaat er niet tussen
zo'n dorps-flgaro en zijn grote-stadscollega. Woont
TT m Amsterdam, Rotterdam of een andere stad,
•<yelnu dan gaat TT noodgedwongen naar den kapper,
omdat uw haar te lang of uw wang schuurpapier
gelijk is. Dan stapt U de kapperszaak binnen, gaat
op een stoel zitten en laat TT knippen of schrappen.
Het discours bestaat uit „is het mes goed, mijn-"
heer?", „het haar kort of lang?" en hoogstens nog
enige andere vragen van kappers-technische aard.
Bent TI geholpen, dan ontvangt de witgejaste, lek-
ker-ruikende heer, loon naar werken en U verlaat
haastig het schoonhelds-instituut Hoe heel anders
is het op het dorp, ons dorp. Wij gaan naar den
kapper om vele dingen, het haarknippen en scheren
komt meestal echter pas op de laatste plaats Onze
kapperszaak is tevens onze sociëteit.

Je komt er binnen en een hartelijk „Goeden-
avond mijnheer W.", klinkt Je uit drie, vier, of meer
monden tegemoet. Kennissen tref Je er altijd. Je
gaat ritten aan de met lectuur bedekte tafel, gezel-
lig zitten, net als thuis. Ben Je voorlopig nog niet
aan de beurt, niets erg hoor, Je hebt geen haast en
wilt graag een uurtje babbelen. Mijnheer de figaro,
de directeur der kapsalon, zorgt ervoor dat het dis-
cours op gang blijft. Dit'Is voor hem veel gewich-

tiger dan scheren of knippen Misschien doet zijn
grote-etadscoülega dat beter, maar een gesellig
babbeltje houden, dat vast niet l Al zijn klanten
kent hy bij de naam, zijn ze langer dan een jaar in
Zandvoort woonachtig, dan weet luj beslist ook de
voornaam, met wie zij getrouwd zijn en waarschijn-
Ujk weet hij nog veel en veel meer Je zit dus
en wacht en binnen tien minuten ben je volledig
ingelicht over het plaatselijk nieuws Sensationele
onthulling, die lees je niet in de krant, weineen,
die hoor je btf den kapper.

Ik ken een Inwoner van ons dorp, die de krant
heeft afgeschaft. Toen ik hem vroeg, waarom luj
aat heeft gedaan, kreeg ik ten antwoord: „ik laat
mi) toch ledere dag bij X scheren, daar hoor Ik
het nieuwste wel!" Deze Zandvoorter zal zich zeker
pas weer op een nieuwsblad abonneren wanneer hi)
z'n baard laat staan.

Nu wil Ik TT een geheim verklappen Ik scheer
mijzelf, dank zi) mijnheer Gilette, maar af en toe
doe ik het lekker niet en zeg tegen mijn vrouw:
„lieve, ik moet even naar den kapper. Mijn baard
Is. te zwaar om zelf te scheren l"

Mijn baard te zwaar, niks hoor, maar weet TT, het
Is zo gezellig bij mtfn kapper.

Een gezellige kapsalon, ziedaar een der voordeion
van het „bulten" wonen

Waarom maken ze daar bij de V.V.V. geen propa-
ganda mee?

ERIO W.

SPORT

H.H. BESTUURSLEDEN van verenigingen,

ATTENTIES
Voor plaatsing van kopt), welke niet UITERLIJK
DONDERDAGMIDDAG l UUR in ons bezit Is, kan
niet worden ingestaan.

DE REDACTIE.

O f f i c i ë l e M e d e d e l i n g e n
Z.V.V. „DE ZEEMEEFWEN"

Secr : G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Telef. 2358
Vastgesteld voor Zondag a.s.:

Zeemeeuwen l—Haarlem 2, 2 uur
Zeemeeuwen 2—Zandvoort 2, 1030 uur
Haarlem 3—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Hillegom 2, 10 uur.

Adspiranten-c'bmpetitie:
RCH a—Zeemeeuwen a, 230 uur
RCH e—Zeemeeuwen b, 230 uur
Bö den heer J Halderman, Potgieterstraat 36 zijn

honderden dingen terug te bekomen, welke achter-
gelaten zijn op de ijsbaan om jassen, dassen, lo-
pers, sleutels, messen, schaatsriemen en -sleutels.
Ook kan men aan dit adres verkeerd medegenomen
kledingstukken rullen.

As Maandag bestuursveigadering ten huize van
den heer C Bluijs, Haltestraat 25

OFF. MEDEDELINGEN O.S.S.
Secr Biederodestraat 75

Op de bestuursvergadering, welke enige weken
geleden plaats vond. werd besloten dat ik als ge-
mobiliseerd voorzitter der vereniging door middel
van de officiële mededelingen zo af en toe m con-
tact met alle leden zal blijven, daar een ander con-
tact voorlopig wel tot de uitzonderingen zal bhjven
behoren

In de eerste plaats moet mij van 't hart, dat zo-
wel op genoemd e bestuursvergadering als op de jaar-
vergadering van de KT K bleek, dat het onze ver-
eniglng niettegenstaande de buitengewone omstan-
digheden waarin wj verkeren, wat het ledental be-
treft goed gaat, ja zelfs met 'n aantal van 309 de
vierde plaats in de Kennemer Turnkring innemen.
Een oord van hulde voor de op hun post gebleven
vooruitstrevende bestuursleden wil ik hier dan ook
doen horen!

Maar tegelijkertijd wol ik alle leden aansporen het
bestuur en de technische leiding zoveel mogelijk be-
hulpzaam te zijn met alles en hun uiterste best te
doen, dat het ledental spoedig de 350 bereikt heeft,
waarbij ik vooral wil wijzen op de noodzakelijke
toename van het aantal dames en heren

In dit verband wil ik wijzen op de te houden jaar
lijkse uitvoering op 30 Maart a.s, waarby verwacht
wordt dat ieder zich tot het uiterste geeft, opdat da
propaganda voor de lichamelijke opvoeding zo groot
mogelijk mag z\jn. Laat ook deze uitvoering klinken
als een klok!! ~ ~ ==~ ~-

Alle inwoners en de hier ter plaatse gelegerde ml-
litairen moeten het nut van de lichamelijke op-
voeding ten volle inzien.

Dames, heren, jongens en meisjes, dus flink aan
het werk''

Vanaf deze plaats wil ik tevens een woord van
dank brengen aan den uitgever voor het geregeld
elke week toezenden van zijn weekblad, waardoor
Ik van het Zandvoortse nieuws volledig op de hoog-
te blijf.

B&ndbaL
Wij willen ons wekelijks stukje ditmaal beglnnea

met een beroep te doen op onze leden, door hen te
verzoeken onder hun kennissen propaganda voor
onze vereniging te maken, om zo de beschikking
over enkele nieuwe krachten te krijgen Zowel voor
het heren- als voor het dameselftal hebben we nog
3 leden nodig. Wij zijn dan weer in staat volledig
aan de competitie deel te nemen.

Volledig dwz. met een elftal plus enkele reserves.
Wij vertrouwen er op, dat hieraan de nodige aan-
dacht zal worden besteed

Over de competitie valt verder nog niets te mei-
den. Het wachten Is vermoedehjk op het weer be-
speelbaar zijn der terreinen. Rest ons alleen nog be-
kend te maken, dat op 9 Maart a.s. hier selectie-
wedstrijden worden gehouden, waarvan de leiding
berust by de Haarl. Handbal-Commissie. Nadere
bijzonderheden hierover volgen zo spoedig mogelijk.

SKI-WEDSTRIJDEN.
Zondagmiddag werden in de duinen door de Ver-

eniging voor Vreemdelingenverkeer onder leiding
van den heer J. A. B. van Pagee ski-wedstrijden ge-
organiseerd, waarvoor grote belangstelling bestond.
De uitslagen van de „langlauf" over 2,25 km lulden
als volgt:

Dames: 1. mevr. Buurman, Amsterdam, 16 mla.
24 sec.; 2. mevr. Hoekstra-Bouman, Breukelen, 17
tinin 2 sec.; 3 mevr. Paassen, Utrecht, 17 min.25 sec.
4. mej. CE. Spaan, Amsterdam, 18 min. 32 sec.

Heren- 1. W. Jansen, Amsterdam, 10 min. 16 sec;
2. R. D. H. Winkler, Zandvoort, 10 min. 19 sec.; 3 J.
A. Saudil, Bussum, 18 min 36 sec en 4. J. van
Alphen, Zandvoort, 16 min. 52 sec.

*N MOTORREDDINGBOOT VOOR ZANDVOORT
Stads enige maanden stelt de N.V. Amsterdamse

Maatschajjpij van Levensverzekeringen (Amstleven)
te Amsterdam als reclame-middel op aanvrage een
boek, genaamd „Schepen" ter beschikking

Op zichzelf Is dat niets bijzonders Maar speciaal
Zandvoort Is hierbij betrokken Het volgende Is nJ,
het geval.

Het boek „Schepen" wordt aan ieder toegestuurd
die daartoe minstens ƒ 060 stort op de giro-reke-
nlng 170800 v. h. Amstleven-Reddingbootfonds. De
stortingen worden t z t onder aftrek van ƒ 0,10
voor elk boek, als bijdrage In de hoge porto-
kosten, overgemaakt aan de Noord- en Zuld-HolU
Reddingmaatschappij. Deze My heeft toegezegd het
aldus te ontvangen bedrag te zullen besteden voor
de bouw van een nieuwe motorstrandreddingboot,
die dan in Zandvoort gcstationnecrd zal worden en
de naam dragen van „Jolian de Wit".

Dit wordt een prachtige aanwinst voor Zandvoort.
Zij die de Reddingmaatschappij een warm hart

toedragen kunnen hierdoor medp helpen haar In
het be7it te stellen van een moderne reddlngboot.
Bovendien komen zi) dan in het bedt van een zeer
fraai uitgevoerd boekwerk met een Interessante ea
lepr?ame inhoud

Hierop betrekking hebbende folders kunnen door
belangstellenden worrien afgehaald b« of worden
op aanvraag gaarne toegezonden door den heer J. L.
de Bas, Zandvoortselaan 62, Zandvoort.



zal ondergetekende zijn spreekuren, op Vrjj-
dag en Zaterdag aldus

Tot Pasen
de
al'

VERANDEREN,
dat deze worden:

Vrijdags van 3.30-5.30 n.m.

Zaterdags van 8-9 v.m.

Deze regeling gaat In op Vrijdag 9 Februari
en eindigt met Pasen.

Tandarts Norden
Kostverlorenstraat 49

Maandagmiddag vergaderde de gemeenteraad van
Zandvoort.

In zün openingsrede gaf de Voorzitter een over-
zicht over het afgelopen jaar. Spreker merkte o,m.
op, dat de zuivere toename der bevolking 191 per-
sonen bedroeg; over 1938 was er een afname van
22 zielen te constateren. Het aantal overledenen
bleef met een getal van 83 stationnair, het geöoor-
teojfer daai entegen was 18 hoger.

Tot l September werden over een periode van
acht maanden 40 huwelijken gesloten, teiwijl de
laatste vier maanden van het jaar dit aantal met
49 steeg; de mobilisatie is er niet vreemd aan, moge
meer m het bijzonder betreffende deze huwelijken
verwacht woiden, dat de liefde zwaarder zal wegen
en van langere duur zal zjn dan de kostwinners-
vergoeding.

Met gevoelens van grote erkentehjkheid kan mei-
ding gemaakt worden van de spontane blaken van
Êurgerzin door de Zandvoortse bevolking in deze
zorgvolle tijden, waarin luchtbeschermlng, distribu-
tie en evacuatie zulk «en belangrijke plaats inne-
men, betoond.

Voor de Vrijwillige Burgerdienst zowel als voor
de luchtbeschermmg gaven zich honderden op, ter-
wijl de steun bij de voorbereiding en later eventuee
uitvoering der evacuatie-maatregelen door een ieder,
om hulp gevraagd, spontaan verleend werd.

De Wolbaai"
Schoolplein 4 hoek Willemstraat
ff

Wij verkopen onze WOL NOG STEEDS voor LAGE PRIJZEN
Prima Koordwol, alle kleuren 68 et; Gr. knot-
ten Jaegerwol 88 et; prima Zwarte Sajet, 100 gr.
59 et; Dubbele Koordwol in marine, 68 et; Sok-
kenwol, alle kleuren, 100 gram 68 et; Wol met
zijde, per knot 49 et; Vissersgaren, p. knot 30 et
Prima Ongebleekte katoen, per knot 18 et.
Koop vooral uw Kousen en Sokken bij ons!!!!
Daar wö een enorme sortering hebben.
Kinderkousen in Maceo, vanaf 19 et; Wollen
kousjes vanaf 39 et; Sportkouscn vanaf 39 et;

Dames wollen kousen, prima 115 et; half wollen
kousen 79 et; Prima zijden dames kousen 39-59;
Onze Reclame: Natnnrzyden linksgeweven kon-
sen nu 68 et; Chiffon kousen, iets moois, 98 et
Half wollen heren Sokken 24 et. Wollen heren
Sokken, prima, vanaf 69 et.
Deze week Extra-aanbieding in Zwaneudons-
flanel in rose, bleu en zalm, per el 29 et
Wy nemen ook Eendracht- en Vesta-zegela aan

Geen last meer van de kou
als men eet een bord Soep van Van Hogenstraten!
OSSESTAABTSOEP, 2 pondsblik . . . . 23 et
ERWTENSOEP, 2 pondsblik 23 et
GROENTESOEP, 2 pondsblik 23 et
BRUINE BONENSOEP, 2 pondsblik .. 23 et
TOMATENSOEP, 2 pondsblik . . . . 21 et

Verse groente duur
Busgroente goedkoop !
SPERCIEBONEN, 2 pondsblik 26 et
SNIJBONEN, 2 pondfibllk 25 et
ANDIJVIE, extra, 2 pondsblik . . . 25 et
SPINAZIE, extra, 2 pondsblifc . . . 25 et
DOPERWTEN, 2 pondsblik 25 et
SOEPGROENTEN, per blik 13 et
ERWTENSOEPGR., per blik 13 et
Gedroogde Soepgroenten, alle soorten, p pakje 10 et
10 HEERLIJKE ZOETE SINAASAPPELS 30 Ct
3 pond GOUDREINETTEN 25 Ct
3 pond BELLEPLEDRS 25 et

Verse Champignons en Tomaten.
Wij hebben geen. bevroren vruchten!

JCENBP's Fruiihandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

Hot resultaat
wat U bereikt met breien van onze

WOL
bestaande uit de nieuwste mode-kleuren is geweldig.
Wij verstrekken U alle inlichtingen bij 't breien.
Zie onze speciale etalage DAMES-KOUSEN

Grote collectie Handwerken, Kousen, Sokken,
Modern Porcelein, Glas- en Aardewerk.

Maegazijn LI BELLE
GROTE KROCHT 11, TEL. 2754

Kapsalon To de Joog
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw k.i
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. - Matige prezen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 3371

Bij ons steeds
VERSE DOOSJES MATZES
en CRACKERS (quark)

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

SCHAATSKAMPIOENEN VAN ZANDVOORT.
Zaterdagmiddag werden op de ijsbaan van de

voetbalvereniging „De Zeemeeuwen" ter gelegenheid
van het twintigjarig bestaan schaatswedsttrijden
georganiseerd om geldprijzen en wel voor burgers en
voor militairen.

De belangstelling was zeer groot en o.m. merkten
we op burgemeester H. van Alphen en commissaria
van politie Reijinga. De baan was duizend meter
lang en vormde in de binnenbocht vijf ronden en in
de bultenbocht vier ronden. De uitslagen luiden als
volgt:

Burgers: 1. J. Hennis, 2 min. 15.1 sec.; 2. D. W.
van Akooy, 2 min. 15.8 sec.; 3. C. Koning, 2 min.
16.4 sec. en 4. Joh. van Rongen, 2 min. 23.1 sec.

Militairen: 1. P. Konings, l min. 58.7 sec.; 2. R.
van der Meer, 2 min. 7.8 sec. en 3. H. Walda, 2 min.
9.9 sec.

Enkele officieren hadden nog een extra-prijs uit-
geloofd, welke gewonnen werd door Hooinck van
Papendrecht in 2 min. 68 sec., gevolgd door Vrtf-
burg, 2 min. 21.7 sec.

De voorzitter van „De Zeemeeuwen", de heer H.
de Jong, reikte na afloop direct de prijzen uit,
waarna luitenant Nieveld de extra-prijs overhan-
digde.

E. KQNBNG
Glazenmaker — Huis- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Swaluestraat 10, teler. 257Ï

GLAS en VERFHANDEL

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN

In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan,-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

LACHEN Gr»oof Badhuis, Zandvoort • Toneelvereniging »fPhoenix'
Opvoering van het toneelwerk: VRIJDAG, D E" DERTIENDE

een kluchtig spel m drie bedrijven door J. W. v.d. HEIDEN en HENK BAKKER, te spelen, door Neerlands beste dilettantengezelschap onder leiding van den schr^ver,
DE TONEELVERENIGING ,,J J. CREMER" UIT HAARLEM. OP Z A T E R D A G 17 F E B R U A R I 1940

LACHEN

Dit toneelwerk werd reeds te Haarlem voor volle zalen gespeeld.

Entree f 0,50 plus belasting Na afloop bal onder leiding van Joh. van Duin
Aanvang der voorstelling 8 uur precies
MUZIEK van THE MARGIANS.
Plaatsbespreking aan de zaal op Zaterdag 17 Pebr.
van 2—4 uur a ƒ 0,10 p. persoon, (voor leden gratis)

" Spr. drukte zyn erkentelijkheid uit over de wijze,
waarop ae <sanavoori;se BevoiKing met de gemooi-
lisèeraen meaeleeit.
'"Ais Delaiignjsate der Zandvoortse gebeurtenissen

in. het aigeiopen jaar noemae spieker de aankoop
van terreinen op en aan het Baanuispiem en het
fraaie auincojnpiex gelegen m het noorden der ge-
meente, aisooK ae aanieg van de wegen in plan
Noord en ae verbreding van de Zanovoortseiaan.1 De onveimijdenjk aan deze aankoop en aanleg
verbonaen kosren zijn met laag en zullen in hoold-
zaak aoor het thans levend geslacht moeten opge-
bracht worden, enerzyds getuigt dit van een vast
vertrouwen ook in Zanavoorts toekomst en ander-
zftos neeit üe Kaaa toch wel sterk het algemeen
nut hiermede gediend.

'Ter bevordering van vreemdelingenverkeer ver-
l^ende de Raad de V.V.V. een flinke budrage. Ik
ineen, aldus spr. dat het geld niet slecht besteed is;
alles wat op het gebied van sport en op ander ter-
rein heeft plaats gehad is slechts een begin. Ook
de Raad is deze mening ongetwijfeld toegedaan,
hetgeen blijkt uit de subsidie voor dit jaar. Het
woord is nu aan de autoriteiten, die onze begroting
behandelen.

'De heer J. Kuipers beantwoordde als oudste
raadslid de rede van den burgemeester.

'Aangenomen werd het voorstel tot verhoging van
de "badprijs voor militairen, welke van het douche-
badbedrijf gebruik maken, zulks m verband met de
hogere exploitatiekosten door landuriger openstel-
lirigen,

'Ook het voorstel van B. en W. om een subsidie
— groot ƒ 50 — aan de bijzonder vrijwillige land-
storm te verlenen," werd thans aangenomen. Tegen
stemden de heren T. Molenaar, A. Elffers, T. Kerk-
man en A. C. Suerink. De heer Van der Molen was
tijdens de stemming afwezig. In de vorige vergade-
ring hadden de stemmen gestaakt,

Vervolgens stelden, B. en W. voor, vast aan te
stellen als hulpfitter den heer F. van Deursen en
als meteropnemer-geldophaler den heer Jb de
Muinek.

De heer C. i. Bolwidt achtte het geen t\jd om
vast personeel aan te stellen. De heer Molenaar be-
twjjfelde of het in het belang van het bedrijf was
'n derden meteropnemer-geldophaler aan te stellen.
Twee achtte hij reeds meer dan voldoende.

Nadat nog enige andere sprekers zich vóór het
voorstel hadden geuit, werd het tenslotte aangeno-
men.

Ook over het voorstel van B. en W. tot het ver-
lenen van een toelage, groot ƒ 200 aan den deur-
waarder, omdat hem meer werk was opgedragen,
werden enige opmerkingen gemaakt.

De heer Molenaar wenste, dat de deurwaarder
in een hoget-e loonklasse zou worden opgenomen, zo
dat het niet op een „douceurtje" zou lijken.

De heer Bolwidt sloot zich hierbij aan.
De heer F. Joustra vond de motivering nog al

zwak. De deui waarder heeft meer werk, maar hy
maakt nog geen overwerk. Zou de gemeente-ont-
vanger echter in een hogere loonklasse worden op-
genomen, dan had spr. geen bezwaar.

Weth. Van der Moolen zegt, dat het moeilijk Is
den bedoelden ambtenaar in een hogere loonklasse
te brengen, terwijl de sprekers het er toch wel allen
mee eens zijn, dat den ambtenaar een extra-toelage
toekomt.

Het voorstel werd aangenomen.
Voorts werd aangenomen het voorstel tot vast-

stelling van een verordening, regelende de jaar-
wedde van den vakonderwijzer in lichamelijke oefe-
ningen aan de openbare lagere scholen te Zand-
voort.

Het verzoek van de Alg. Ned. Politiebond om de
salarissen van het polltie-personeel te herzien — in
verband met de stijging van de kosten van levens-

Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:
Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

onderhoud — werd op voorstel van B. en W. voor
kennisgeving aangenomen.

Het verzoek van de Wilhelminaschool om gelden
beschikbaar te stellen voor vernieuwing van de ke-
tel der centrale verwarming, werd in overeenstem-
ming met het prae-advies van B. en W. afgewezen.

De heer Elffers vroeg belangstelling voor-de ver-
warming van school D., de heer Molenaar zei over
uitspraken te beschikken, volgens* welke de ge-
meente wel in de kosten van vernieuwing der cen-
trale verwarming mocht bijdragen.

Het verzoek van de Vrijz. Chr. Jeugdgemeen-
schap te Zandvoort om een deel van de gemeente-
lijke ziekenbarakken te mogen huren voor ƒ 50 per
jaar werd tenslotte ingewilligd.

De vergadering, die ruim een uur duurde, werd
hierna gesloten.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

GROOT-BADHOTEL N.V.
(Hotel „Groot-Badhuis")

Omtrent de moeilijkheden en de surséance van
betaling van de N.V. Groot Badhotel meldt men
ons, dat deze hoofdzakelijk het gevolg zijn geweest
van gebrek aan kapitaal. Ondanks het zeer slechte
seizoen, de mobilisatie enz. zouden de exploitatie-
uitkomsten, in verhouding, niet onbevredigend zijn
geweest. De in ongelooflijk korte tijd verrichte ver-
bouwingen en restauratie-werkzaamheden, waarvoor
pijn. drie weken beschikbaar waren, werden door
het publiek zeer geapprecieerd en vooral de „Nor-
mandie"-bar mocht zich in een druk bezoek ver-
heugen, hetgeen in niet geringe mate de uitkomsten
heeft beïnvloed. Ook over de keuken en het restau-
rant was men goed te spreken .hetgeen te merken
was aan 't steeds groter wordend passanten-bezoek
Hoewel van verschillende zijden nieuw kapitaal be-
schikbaar -was, kon dit, door interne kwesties, niet
toevloeien. Hiervan is de directeur der N.V., de heer
Küchlin, tijdelijk het slachtoffer geworden en op
20 Januari j J. is door de Rechtbank te Haarlem
zijn faillissement uitgesproken. Het doet ons genoe-
gen U thans te kunnen mededelen, dat op 6 Pebr.J.l.
door het Hooggerechtshof te Amsterdam dit faillis-
sement, na gedaan verzet, is ongedaan gemaakt
en vernietigd.

Door derden is nu aan crediteuren een accoord
aangeboden. Indien dit wordt aangenomen is het
voortbestaan der N.V. verzekerd.

1 werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zandvoort !

Het adres is

H. C» van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19

GAZELLE RIJWIELEN

Behangersbsdfijf Van der Vliet
ZEESTRAAT 50

BEHANGEN, per rol ƒ 0,20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf ,. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WEEK.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.
Zeestraat 54 - Telefoon 2459

ZANGREPETITIE „IMMANUEL"
Deze wordt Woensdagavond niet gehouden in „Ons
Huis" doch op de orgelgalerij in de Ned. Herv. kerk.
Het is onnodig te zeggen, dat aller opkomst drin-
gend gewenst is, daar reeds 18 Pebr. a.s. het Concert
zal plaats hebben. ,
Dus allen Woensdag 8.15 uur in de Ned. Herv.fcerk.

V. V. V.
Het bestuur der Vereniging voor Vreemdelingen-

verkeer is thans samengesteld als volgt: Burge-
meester H. van Alphen, voorzitter; C. L. Bolwidt,
vice-voorzitter; Joh. C. Jung, secretarls-penning-
rneester en bestuursleden Ant. Bakels, A. J. van der
Moolen en G. Kiefer als waarnemend directeur.

®®Oamesl Wat U hij ons koopt, <
H is alleen één kwaliteit en dat is DE BESTE. - Waarom kunnen wij
g- Ie kwaliteit tegen onderstaande prijzen verkopen? Omdat wij het model
f! verwerken en geen bedrijfsonkosten hebben!

Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VETTE OSSELAPPEN, pp 40 et
PRIMA OSSELAPPEN 45 et
RIBLAPPEN 50 Ct
RIBSTUK 55 Ct
ROSBIEP 55—60 et
LENDE en OSSEHAAS 70 Ct
BIEPSTUK 70 et
GEHAKT, per pond 35 et; 2 pond 65 et

ZUIVER LAMSVLEES
BOUT 50 et
LAPPEN 40 Ct
KARBONADE 35 et
BORST 30 Ct
Uitsluitend Hollands vlees a contant

Ie KWALITEIT GELD. VARKENSVLEES
KARBONADE, Schouder
KARBONADE rib ..
KARBONADE, Haas
PRICANDEAU ..
ROLLADE
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK .. ..
PEKELSPEK

48 Ct
55—60 Ct
.. 60 et
60—65 Ct
60—65 et
.. 55 Ct
.. 50 et
.. 55 Ct

KALFSVLEES
LAPPEN
POULET EN GEHAKT .. ..
LUNCHWORST m blik .. ..
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST
VARKENSPOTEN

60 et
50 et
35 et
60 et
15 et

FA. VAN E LD l K & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616

ONS TONEEL.
Zondag j.l. gaf de Toneelvereniging „Ons Toneel"

een uitvoering m Groot Badhuis. De gladheid van
de wegen deed z'n invloed gelden, zodat de zaal
slechts matig was bezet.

Deze maal was de keuze gevallen op het stuk
„Huwelijk door de Courant", blijspel in drie bedrij-
ven. We kunnen niet zeggen, dat het een gelukkige
keuze is geweest.

De duur van het stuk was veel te lang en dus
moest door boeiend spel dit euvel overwonnen wor-
den, wat met overal bereikt werd.

Toch kwam het slot nog onverwachts, daar we 'n
andere afloop verwacht hadden.

Mogen we nu zeggen: er is slecht gespeeld? Nee,
dat niet, doch niemand van de speelsters en speler»
heeft dat hoogtepunt bereikt wat in vorige stukken
gehaald werd, en dit moet giotendeels aan delang-
dradigheid van het stuk geweten worden.

De heer Leen als de Graaf beheerste zyn. spel in
het eerste en tweede bedrijf beter dan in 't laatste,
waar hij weer in zijn oude fout verviel van té be-
drüvig spel te geven. Niettemin was zijn spel verder
van die aard, dat het publiek wel moest lachen om
den niet meer jeugdigen Graaf, die overal meege-
sleept werd.

De heer de Lèvre als de zoon van den Graaf
kon ons in dit stuk beter bekoren dan in het vorige,
hij voelde zlchkthuis in deze rol, waardoor het spel
hem gemakkelijk afging. Alleen, men komt toch
niet met kaplaarzen uit de badkamer! Dit deed
wel even gek aan.

Mevrouw Van t Hoff als de Amerikaanse weduwe
bracht goed spel en wist daardoor t geheel fleur te
geven.

Mej. A. Visser als de dochter van de Amerikaanse
•weduwe gaf pittig spel te zien.

Mevrouw Garrelfs als de oude gemoedelijke Ame-
rikaanse dame speelde haar rol op waardige wijze.,
zoals we van haar gewend zijn.

De heer Mühlenbruch als Baron Veldhoven was
het goede type voor die rol, en speelde met flair.

De meest komische rol in dit stuk was zeker die
van Jacques Levy als de huwelijksmakelaar LevJson.

Htf speelde deze rol op uitstekende wijze en,
bracht bij het publiek telkens de lachspieren in be-
weging, alleen vergat hu af en" toe het dialect van
zijn rol.

De heer Hagen als Johan, butler bij den Graaf,
was een voorbeeldige butler zolang de Graaf thuis
was, doeh wist bij diens afwezigheid ook heel goed
een andere viool te bespelen.

De heer Nolte gaf een goeden huisknecht te zien,
bracht de komische noot dikwijls naar voren, doen.
moet toch niet te vrijpostig worden in het huis van
^en Graaf.

De dames Steenken en Koper als kamermeisjes
vervulden haar kleine, doch daarom niet minder be-
langrijke rollen goed.

Als jongste noemen we de jongedame Rita Levy,
die haar eerste stappen op de planken deed.

Als regiefouten willen we even naar voren bren-
gen, dat een toneel toch zeker niet zolang leeg mag
zijn als in een der bedrijven is gebeurd; een kamer-
meisje of huisknecht had men enige \rerkzaam,-
heden kunnen laten vervullen, dan was dit verhoï-
pen geweest.

Een fout was dat de brieven op de huwe-
lijksadvertentie niet gesloten waren, wat toch zeker
met een zaak als deze, die discreet behandeld moest
worden, nodig was geweest.

Aan het slot van de avond sprak de voorzitter
den heer Levy toe, wegens het in dienst gaan ia
het Nederlandse leger en overhandigde hem een.
zilveren sigarettenkoker met inscriptie als aanden-
ken en voor het vele werk, dat hu voor de Toneel-
vereniging had gedaan.

Hierna volgde een gezellig bal onder leiding van
Jacques Levy met muziek van Engel Paaps Band.

W.G.

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 242*.



•Geboren:
JOANNA,

'dochter van
J. Schaap.
M. Schaap—Paap

Zandvoort, 13 Febr. 1940
Plet Heinstraat 13,

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE,

voor de middaguren van-
af half twee, v.g.g.v.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
.onder no. 43301.

MOOI FORNUIS 90 x 115
cm; BAARD ƒ 20.; SA-
LAMANDERS en andere
Kachels. Zeer bill.prljzen
Te bev. Versteege, Dorps
plein 4. '

Dame vraagt LESSEN in
de NED. TAAL.
Br. m. cond. v. Olden-
barneveldstraat 8, Zandv.

Mevr. Malherbe, Kost-
verlorenstraat 38 vraagt

BESCHAAFD MEISJE
plm. 18 jaar, v.d.eji.

JNETTE JUFFR. heeft nog
l dag om de week en een
halve dag elke week voor

VERSTEL- EN
STOPWERK

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43304.

HANDIG MEISJE GE-
VRAAGD voor halve da-
gen (9 tot 2 uur).
Zandvoortselaan 2.

GEVRAAGD:
GEM. ZIT- en Z Sl.k.

m. liefst vnje k., voor 3
pers. v h. gehele jaar, van
af April event. Mei, om-
trek Brederodestraat.
Br. m. prijsopgave bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij,
-onder no. 43303.

GEVRAAGD:
NETTE WERKSTER

v.d. Vrijdagochtend. Aan-
Tnelden: Westerparkstr.21

Maandag tussen 7—9 u.

GEVR. per l April een
modern

VRIJ BUIS
omgeving Ktostverfoiren-
straat of begin Bredero-
destraat. Huurprijs ong.
ƒ 50,— per maand.
Br. m. uitv. inlichtingen
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 43302.

DAT HAD U MIET CCDACHT
dat u» Mho.ntto. X64
tlln, Bi» nieuw kond»»
worden o«rep»r«»rtl. D«t
i. het wïrk. d.» «•» »«i~
fielllka „»clio«»m«k«"
fnuikt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

MANCHESTER RIJBROEKJES.
Voor werkelijk goede
B e d r i j fs k l e d i n g

die TJ lang dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

F a . v . H E N S E N
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte jassen. Stofjassen, EngJeren broeken, blauwe
Jasjes, Kapsters j assen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.

JONGENSPAKJES en PLUS POURS.
Voordelige partij STREEPBROEKEN ƒ 1,95—f 3.-
BONKERS EN JEKKERS IN GRIJS EN BLAUW.
Xevering ook tegen crisis-, spaar- en voorschotzegels

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 2 tot en met 8 Februari 1940.

Geboren: Wlllem Diderik Jacob, zoon van L.
Drommel en D. G. Keur, Brugstraat 22; Joanna,
-dochter van J. Schaap en M. Paap, Piet Heinstr.13;
Cornella Appolonia Theresia, dochter van P. Th.
Warmerdam en M. C. van der Weiden, Zandvoort-
jselaan 371.
' Ondertrouwd: P. Koper en J. C. van Kampen.
Getrouwd: G. Heynerman en L. Sacksionl.

ZIJN BEEN GEBROKEN.

De vorige week Vrijdagmiddag viel de wielrijder,
de heer H. de J., wonende aan de Van Lennepweg,
in de Potgieterstraat zo ongelukkig, dat hij zon
rechter bovenbeen brak en per ziekenauto naar het
Kiaconessenihuis te Haarlem moest worden overge-
bracht.

DOOI EN VORST.

Zondagmorgen reeds begon het in de badplaats
te regenen en binnen een ommeaen waren de stra-
ten en pleinen spiegelglad. De gemeenteremiglng
trok er direct op uit en strooide op de drukste we-
gen, doch vooral in het oude dorp met de hellende
straten, zand, waardoor het nog enigszins mogelijk
was zich voort te bewegen. Des namiddags volgde
— gelukkig! — nog meer regen met het gevolg, dat
de wegen brjna onbegaanbaar werden. Maandag en
Dinsdag stonden de straten en pleinen blank en
vooral de omgeving van de Willemstraat en de
Kanaalweg konden weer eens van een „waterin-
vasie" spreken. Ook de Schoolstraat en het School-
plein hadden veel last van het water, waarby school
B als eiland fungeerde. De lessen konden echter
gewoon voortgang vinden.

Ook bij het postkantoor kon men van een zond-
vloed spreken, daar voor dit gebouw een strook van
twee meter water lag. Met behulp van planken kon
men vanuit de Haltestraat z'n postzegeltje gaan
kopen

Het Stationsplein was één grote watervlakte en
ook de Boulevard de Favauge stond grotendeels
blank.
De dooi zette flink door en Donderdag kon men in
sommige straten weer „gewoon" rijden, hoewel op-
passen nog geboden bleef. Donderdagavond stak
Koning Vorst weer z'n hoofd om de deur, doch het
te niet te hopen, dat IÜJ weer over de dooi zal zege-
vieren.

Een woord van lof moeten we nog toezwaalen aan
de bewoners van Plan-Noord, die bijna allen de
trottoirs „ijs- en sneeuwvrij" gemaakt hadden. De
bewoners van de buitenwrjken hebben hieraan een
voorbeeld kunnen nemen!

UEFDADIGHEIDSCONCERT.
Zondag 18 Febr. 7 30 uur zal door de Ohr. Zang-

-ver. Immanuël in de Ned.Herv. kerk een concert ge-
geven worden. Het programma bevat een aantal
mooie liederen, terwijl belangeloos zullen medewer-
ken mej. Llen Wit, alt, Jac. Zwaan, orgel en Herm.
Dees, orgelbegeleiding.

De naam van den dirigent, den heer Jac. Zwaan,
verzekert U reeds een goede avond.

Komt allen en geniet van mooie zang en orgel-
spel, terwijl 0 tevens het goede doel steunt, daar
de baten ten goede komen aan de Diaconie der
Ned. Herv. Kerk.

Militairen hebben vrij toegang.

WONINGBUREAU
„K E N M E m E R L A N D"

HOGHWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur. Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief, Inlichtingen gratis.

Bezoekt Maandagavond 12 Februari de revue

„Wie de schoen psst..."
In „Monopole" 8 uur
Entree 50 et, bel. inbegr. met de vier van Tttoloü en Van Lier

Volkorenbrood
Het bruinbrood met de hoogste voedingswaarde

fa. L. J. Rinkel
Tel. 2820

Steeds meer en meer
vinden de Zandvoortse ingezetenen de weg naar de

Goedkope Amsterdammer

Geen wonder, want we zijn goedkoper dan
de stad én GOEDKOPER DAN WIE OOK
TER PLAATSE!

Onze verkoop is enorm en we hebben daarom

steeds de nieuwste modellen en artikelen
dus geen oude of verlegen boel.
Komt de etalages eens bezichtigen of stap geheel
vrrjbhjvend de winkel en show-kamer in.
WU zullen U steeds adviseren brj het installeren
van een en ander.: Koopt brj

HENK SCHUILENBURG
en U koopt degelhfc en goedkoop.

Ook op reparatie-gebied zfon wu 't grootst en vak-
kundigst ingericht.

Uw adres is dus:

GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574

THEATER „MO N OP O L E"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 10 en Zondag- 11 Februari 8 uur, Slechts
2 dagen! Opvoering van een grandioos programma!
Wallace Beery, Robert Taylor in een nieuwe super-
film der Metro Goldwyn:

SLAVENJACHT
Nimmer machtiger avontuur! Nimmer ondrageljjker
spanning. Een drama uit de dagen, toen op alle
fronten des levens nog het gevecht van man tegen
man gold. Een nieuwe meestergreep van W. S. van
Dyke, die ook Trader Horn schiep.

Als tweede hoofdfilm'Mickey Rooney in

Alarm op de renbaan
(KERELS GEVEN GEEN KAMP)
Een spannend verhaal van jonge mensen en vurige
paarden, Een sportverhaal vol avonturen en span-
ning. — Een 100 pet. Succesprogramma!
Toegang boven de 14 jaar. — Entree: Parket 35 et,
Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inb.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E-M A TI N E Ë
met optreden van Mickey Rooney in

Alarm op de renbaan
Mickey Rooney steelt uw hart m deze spannende
sportsensatie. — Entree: 20—30—40 et, alles inbegr.

WOENSDAG 14 en DONDERDAG 15 FEBR. 8 UUR
opvoering van de vermakelijkste film sinds jaren
vertoond:

EEN STEL OM TE STELEN
met Florence Rice en Melvyn Douglas. — Een film
zó daverend vermakelijk, zó allerdolst als men sinds
lang geen film zag. TT sterft duizend angsten terwrjl
u lacht! Het meest excentrieke geval van twee
mensen, vrjf boeven, twaalf oude boeken en vieren-
twintig revolverschoten.

Als tweede hoofdfilm:

Mannen zonder naam
De geheime recherche in actie, niet Fred. Mac
Murray. De strijd van een natie tegen misdaad in
beeld gebracht. — Toegang boven 18 jaar. — Entree
30—54 en 75 cent, alles Inbegrepen.
ATTENTIE! Maandagavond géén Bioscoopvoorstel-

11
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Zandvoortse Bestuurders Bond

F l LM VOORSTELLING
op

Zondag IS Februari
des morgens 10 uur in THEATER „MONOPOLE"

Hoofdfilm:
l» 8 •

Verder bijfilms.
Spreker: de heer ALBERS.

Kaarten verkrijgbaar a 30 cent, inclusief belasting
M MELKMAN, Oosterparkstraat 65.
C. PAAP, Pakveldstraat 20.
A. KERKMAN, Kruisweg 7.
D. VAN DUIJN, Burgemeester Beeckmanpleln
CITROEN, Parallelweg 23.
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MAANDAG EN DINSDAG A.S. DE GEHELE DAG

GRATIS KA-ABA DRINKEN
het beproefde versterkende genotmiddel van Koffie
Hag. Smaakt als fijne chocolade!
Toevoeging van suiker overbodig.
Luxebus m wapendecor en gratis Ka-Aba beker 1,20
Fondspak 95 et
Groot pakje : 45 et
Klein pakje '. 24 et
Ka-Aba is de ideale drank voor uw kinderen, ge-
makkelljk te bereiden, stopt niet en bevat in licht
verteerbare vorm alle belangrijke voedmgszouten.

L J. K N O T T E R
Haltestraat 37 - Telefoon 2891

FIT, SLANK, LENIG
door

KAMER GYMNASTIEK
voor dames van iedere leeftrjd. Inlichtingen worden,
gaarne geheel vrijblijvend verstrekt.

In enige

Privé-lessen
leert U de

Moderne dansen
(Foxtrot, Eng. Waltz, Tango, Rumba, enz) correct
dansen.

Verder onderricht in:
Tap-dance, ballet, rhythm. gymnastiek enz.

Dansstudio LILY ORGODET
(Gedipl. lerares en lid v.d. Ned. Dans-Liga)

KOSTVERLORENSTRAAT 36, TELEFOON 2079

O
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KACHELZEILTJES .
KINDERSTOELKUSSENS
WASMANDEN
GANGMATJES
EMAILLE EMMERS ..
ZINKEN TEILEN .. ..
GUMMI AFDRUIPMATTEN
GASSLANG, per meter ..
TOCHTBAND, per meter .

ƒ 0,29
ƒ 0,45

-. ƒ 5,25
'.. :. .'. ƒ 0,68

ƒ 0,59—0.60—0,98
ƒ 1,29—1,78—2,08

ƒ 0,98
ƒ 0,24
ƒ 0,12

U koopt NU NOG goedkoop^ bij

HALTESTRAAT 27 TELEFOON 2810

DJT 1835 KREEG ZANDVOORT EEN REDDING-
BOOT.

I>e commandant van de Zandvoortse Reddings-
brlgade, de heer P. van der Mrje, heeft in het Pa-
tronaatsgebouw een voordracht gehouden over
„Schipbreuken en Strandingen".

In deze tijd spreekt het vanzelf, dat wanneer een
schip in nood verkeert, hulp geboden moet worden,
in de eerste plaats om de schepelingen behouden
aan wal te brengen, doch ook om van het schip te
redden wat te redden valt. Doch het is nog niet zo
lang geleden, dat men er anders over dacht.

Ongeveer duizend jaar geleden was het een bul-
tenkansje, als een schip door de woedende elemen-
ten op het strand gezet werd. Van redden van dren-
kelingen was in het geheel geen sprake, daar de
eerste gedachten uitgingen naar de buit. Zeer vaak
gebeurde het, dat de drenkelingen vermoord wer-
den

Eerst onder Keizer Karel V werd bevolen, dat
drenkelingen niet meer gedood en dat ook niets
meer gejut mocht worden op straffe des doods. De
jutters Heten zich echter niet afschrikken en tracht-
ten te halen wat er van de gestrande schepen te
halen viel.

In het jaar 1768 bevalen de Staten van Holland,
dat drenkelingen gered moesten worden, doch op
een enkele uitzondering na, kwam van het redden
van drenkelingen niets terecht. De uitzondering was
namelijk: het redden van 80 drenkelingen van het
compagnleschip „Woestduyn", dat In de nabijheid
van Vlissingen strandde. Verscheidene schepen
strandden in deze jaren, hetgeen wel blijkt uit het
feit, dat ttfdens één storm op Texel zes schepen

strandden, waarby 1200 mensenlevens te betreuren
vielen.

Onder Koning Lodewljk Napoleon werden op ver-
schillende plaatsen langs de Nederlandse kust red-
dlngboten gestatlonneerd. Ook in Zandvoort werd in
1825 een reddingboot geplaatst, die reeds op 5 Fe-
bruari 1825 de eerste redding volbracht door van de
Zweedse bark „Virgina" elf schipbreukelingen aan
land te brengen. Verschillende tochten naar ge-
strande schepen werden ondernomen, doch niet al-
ttjd met succes. Bekend is o.a., dat op 9 November
1869 des morgens om 5 uur noodseinen werden op-
gevangen van de „Lulse Christine". Om 6 uur, dus
een uur na de eerste noodseinen, spoelde de kapl-
tein aan, doch van het schip was niet meer te be-
speureu en is ook nooit meer iets gezien!

Op 25 November 1879 strandde door een verkeer-
de manoeuvre het houtschip „Grelswald". De red-
dlngboot trok er op uit, sloeg om, waarbij een man
verdronk, teiwijl van het verongelukte schip alleen
maar de kapitein bewusteloos aanspoelde. De levens
geesten konden niet meer worden opgewekt en het
stoffelijk overschot werd hier ter aarde besteld.

Voorts strandde op l Januari 1880 ten zuiden van
Zandvoort de „Sint Nlcolaas", een schip met petro-
letun. De reddingboot, die om half elf naar het
schip vertrok, keerde eerst om zes uur des morgens
terug, gelukkig na alle opvarenden gered te hebben,
pp het dek had men een teerton in brand gestoken
om daarmede te kennen te geven, dat een zeilschip
in nood verkeerde. Het vuur heeft zich blijkbaar
uitgebreid, want korte tijd na de redding stond het
gehele schip in brand, terwyl de zee één brandende
massa geleek tot over een lengte van ruim drie

kilometer.
Zeer uitvoerig stond spreker stil bij de redding

van de „Fernando" nabij Terschellmg en de „Ber-
lln" nabij Hoek van Holland.

In het tweede deel van zijn lezing behandelde de
heer Van der Mtfe uitvoerig de reddingspogingen
van het Italiaanse stoomschip „Salento" nabrj Zand
voort, waarbU ongeveer 33 mensen het leven verlo-
ien. Voorts de stranding van de „Alba" en de dap-
pere reddingspogingen (en vele met succes!) van
Dorus RUkers o.a. bU de strandingen van de „Ri-
nouw".

Met aandacht werden de woorden van den com-
mandant door de vele aanwezigen gevolgd en een
harteluk applaus weerklonk na afloop van deze
interessante lezing, waardoor men een uitstekende
kijk had gekregen op het reddingswezen in ons
kleine landje.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende SigarenmagazJJn van

O. J„ B A IC IC E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
Prijsverlaging Surprises, v,h. 20 nu 15 c
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et



GROENTEHAL A, v. STEUNEN
GROTE
hoek Herenstraat.

KROCHT 29
Telefoon 2770

MOOI LOF
GEKRABDK WORTELTJES, per pond
3 pond WORTELEN
3 pond UIEN
GESNEDEN RODE KOOL, per pona
Extra VAT SNIJBONEN, per pond
CITROENEN,
JAFFA SINAASAPPELEN 10 voor
SPERCIEBONEN uit het vat (extra),
KOOLRAAP, per pond
SCHORSENEREN, 3 pond

per

MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a
BLOEMKOOL, hagelwit
STOOPPEREN, roodkokers 3 pond
BELLEFLEURS, 3 pond
MANDARIJNEN, honingzoet, 10 voor
HAND-STERAPPELEN, per kg
MOESGOTTDREINETTEN, per kg
ZOETE STOOFAPPELEN, 3 pond ..

15 et
10 et
12 et
10 et
10 et
15 et
4 et

50 et
pd 18 et

4 et
25 et
25 et
25 et
25 et
25 et
25 et
20 et
20 et
25 et

•BHMUlIBBlHBHaBBMHMMMMMHM

g Br gaat niets boven
een goed

l VERZORGD KAPSEL 8
Wilt TT daarvan verzekerd zijn, brengt dan
eens een bezoek aan

MAISON STABELs
GROTE KROCHT 16 - TELEFOON 2759
Vakkundige bediening.
Militairen genieten in de Herensalon reduc-
tie op knippen en scheren.

B

J
JONGE HERVORMDEN.

Op Vrijdag 16 Febr. a.s. spreekt Dr. Emmen,
Haarlem, over de nieuwe psalmen- en gezangen-
bundel der Ned. Herv. kerk. Belangstellenden zyn
hartelijk welkom.

• Aanvang bijeenkomst 8 uur in de nieuwe con-
sJstoriekamer.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week hielden we ons eerste jaarfeest.

De avond begon met een ledenvergadering. Twee
van onze bestuursleden, de heren Boddé en Koper
traden af. Door de vergadering werden als nieuwe
bestuursleden gekozen Theo Rekkers en mej. Ter-
wee, zodat het bestuur nu als volgt is samengesteld.
Voorzitter: J. v.d. Meer; secretaresse: mej. A. B.
Elffers; penningmeester: E. H. Weber; mej. G. Lin-
ders; C. Hogen-Esch; T. Rekkers; mej. T. Terwee.
' Na de pauze hebben enige leden voor een verras-

send programma gezorgd, dat zeer goed geslaagd is,
zodat we op een prettige avond kunnen terugzien.

Zaterdagavond 10 Febr. zal de heer A. Elffers Az.
een lezing houden over lithographie voor de oudste
groep. Htj zal speciaal het werk van den bekenden
lithograaf Aart van Dobbenburgh bespreken. Nie-
mand blijve dus weg! Ook ouders zijn hartelijk wei-
kom.

Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 35
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VTERDAG
(Dames en kinderen).

J. A. B. VAN PAGEE,
M.O. Lich. Oef., gediplomeerd v.h. Ned Genoot-
schap voor Heilgymnastiek en Massage.

ZWEMCLtïB ZANDVOORT Z.C.Z.
' Maandagavond j.l. hield het 'bestuur der Zwem-

olub Zandvoort een vergadering. Het bestuur is nu
als volgt samengesteld: •

Voorzitter: de heer E. Holzhaus; Vice-voorzitter:
de heer Laugeman; Secretaris: de heer F. Keur;
2e Secretaris: de heer v.d. Werff; Penningmeester:
de heer D. Kooü; 2e Penningm.esse: mevr. S. Ken-
nis-Dorreboom; Conmmissaris: de heer H. Paap.

Na al de sneeuw- en ijspret doet het goed om
•weer eens over zwemmen, te gaan denken. Leden en
adspiranten, komt allen weer op onze oefenavonden
en neemt vrienden en kennissen mee. Nu de contri-
butie zo aanmerkelijk verlaagd is, is het voor nle-
mand een bezwaar meer om lid te worden van onze
vereniging.

Donderdagavond 7 uur vertrek van garage Kerk-
man, Haltestraat. De hier gelegerde militairen kun-
nen ook meezwemmen. Het ideaal van de K.N.Z.B.
Is „ledere Nederlander zwemt". Het Ideaal van de
Z.C.Z. ia „ledere Zandvoorter zwemt".

S. H.-D.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 11 Febr. 10 uur: Da. J. Koopmans, Leider-

dorp.
njn. 6.30 uur: J. Talma (Hulppredlkert. Jeugd-

cöenst: „Onze wapenrusting".
Donderdag 15 Febr. njn. 8 uur In de nieuwe con-

sistorlekamer: Heid. Gat. vraag en antwoord 26:
Ds. D. Tromp.

6EREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 11 Febr. 10 uur: de hr D. van der Plaa Jr
namiddags geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 11 Febr. 10 en 5 uur: Dr. N. A. Waaning.
Cat." Zondag 12b.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brogstraat 15.

- Zondag 11 Febr. 10.30 uurï Ds. K. J. P. Kexmlng,
van Woerden.

Zondagsschool van 12—1.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst l* de Oude

Bewaarschool, Duinweg,
Spreker de heer J. A. HoefcendlJk Jr. te Heem-

Btede.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzg-erstraat

Zaterdag 10 Febr. Einde r.d. Sabbath 3.4» uur.
Vrijdag 16 Febr. Begin v:d. Sabbat 5 uur.
Zaterdag 17 Pebr. Einde v.d. Sabbat 6 uur.

D E W A A G behoedt U tegen de koude!! - Nog steeds voor
EXTRA LAGE PRIJZEN

Zo juist ontvangen: Heerlijk warme, wollen onderblouses f TELEFOON 208T
HALTESTBAAT 40

WAT WIJ WILLEN
Door de steeds voortschrijdende mechanisatie der
productiemiddelen beschikt de Gemeenschap over
voldoende middelen om in ons aller onderhoud te
voorzien. Van deze mogelijkheid wordt echter geen
gebruik gemaakt; integendeel, het productie-appa-
raat wordt in het huidige economische stelsel peri-
odiek stopgezet, met als gevolg werkloosheid en
verval alom. Daarom dient het bestuur der Ge-
meenschap de beschikking te hebben over de pro-
ductie, distributie, uitvoer en invoer. Ieder mens
heeft zün rechten en plichten tegenover de Ge-
meenschap. De plichten tegenover de Gemeenschap
stijgen naar de begaafdheid van het individu. Het
aandeel in de welvaart is voor ieder gelijk en is
gewaarborgd voor het gehele leven. De voortschrü-
dende ontwikkeling der techniek zal de arbeidsduur
verkorten, het aandeel vergroten. De vraag regelt
de productie. Het crediet, dat de Natie aan ieder
geeft, is van bepaalde geldigheidsduur en strikt
persoonlijk. Betalingen geschieden met onver-
vreemdbare, onverhandelbare cheques. Er zal een
einde komen aan armoede, werkloosheid, diefstal,
fraude, enz. Het chaotische systeem van winst en
concurrentie zal plaats maken voor ordelyke pro-
ductie en welvaart voor allen.

WERKT MEDE WANT: ,.
Invoering der Economie van Edward Bellamy

brengt mede Eerlijkheid, Vertrouwen en Naasten-
liefde en dit MOET leiden naar hogere Morele- en
Geestelijke ontwikkeling.

Leest de beide boeken van Edward Bellamy: „In
het Jaar 2000" en „Gelijkheid voor Allen".

Neemt een abonnement of halfjaar-proef-
nummer van Bellamy-Nieuws.
Abonnement ƒ 1,00 Proefnummer ƒ 0,25

Vraagt inlichtingen
en brochures:

Hogeweg 46

• Als de dagen lengen,
5 Gaan de winters strengen.

B Voorzie U van een goede

•
i

W ARM WATER- ZAK
in diverse soorten verkrijgbaar

j Drogisterij L, Blaauboer
Haltestraat 46 - Telefoon 2392 5
OORWARMERS

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
OMGEM. en GEIYJEUB. VILLA'S
3EIMEDEN- EN BOVEMHUIZEM
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezlg. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en blflffc toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerfl Bood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
Bij aankoop van f l (uitgez. suiker en boter)

1 blik taf elkoek voor slechts 5 et
2 ons sdiouderham voor 32 et

half pond fijne rookworsl
voor slechts 25 cent

3 ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/2 et
2 ons BOTERHAMWORS1 •• •• 22i/2 et
i/„ pond BLOEDWORST 20 et
i/l", pond LEVERWORST 20 et
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 et
Berliner Lever
Leverkaas Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekel vlees v.f a. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 Ct
2 pak ZELPRIJZEND B AKMEEL .. 25 et
TARWEBLOEM, par porto. 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
Bus TAFELKOEK .. ., .. 19 Ct
ABRICOZEN, per pond
PRUIMEDANTEN, per pond
GEDROOGDE APPELTJES, per

.. 58 et

.. 29 Ct
pond 38 et

SPLITERWTEN, per pond .. .. 15 et
GROENE ERWTEN, per pond .. 14 et
RINGERS BLOKJES CACAO met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

I.-J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

Dat zal smaken

Soepkippen
Braadkippen

Konijnen
Grote verse eieren voor 6 cent

Wildhandel D* VISSER
HALTESTRAAT 34 — TELEFOON 2025

Alléén deze week:
Permanent voor £ 1,50
B„ VAN OER BIJL

Haltestraat 32a ~3MI
mmmmmammmmmmwmmmmmmummmm

Luxe
Taxibedrijf

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

„ER ZIJ RECHT"
Zondag 25 Febr. geeft „De Schakel" haar volgen-

de toneelopvoering en wel van het bijzondere toneel
werk „Er zij recht". Ondanks de ernst der tijden
heeft het bestuur gemeend, dat er geen enkele re-^
den is, waarom zij haar leden en begunstigers niet*
van een. ernstig en hoogstaand werk zou doen ge-
nieten. De ervaring heeft geleerd, dat Zandvoort
goed toneel weet te waarderen. Evengoed als „Aller-
zielen", „Onder één dak", „Op(hoop van zegen, „Pygs
malion" en nog zoveel andere belangrijke opvoerin-;
gen in het korte succesvolle bestaan van „De Scha-'
kei" gebeurtenissen zün geweest, waar honderden,
toneelliefhebbers nu nog met grote waardering over;
spreken, zo zal ook „Er zij recht" niet nalaten een,'
diepe Indruk op TT te maken. Het zal U tot naden-:
ken stemmen en plaatsen voor het dilemma, wat"
verkieslijker is de Wet van Oog om oog en tand
om tand of, als er aanleiding toe is, genade voor
recht te laten gelden. Zeker, de misdaad dient ge-"
straft, maar hoe??

Aan U het antwoord na de opvoering van „Er ztf'
recht".

VISCA.

Z. B. B.
Zondag 18 Februari des morgens 10 uur heeft in

Monopole een filmvoorstelling plaats naar het be-
] kende werk van A. M. de Jong „Mertfntje GiJzens-
! Jeugd.". ;

Dat er voor deze film reeds grote belangstelling
, bestaat behoeft niet gezegd. Wilf TJ niet teleurge-
steld worden, haast TT dan met het kopen van kaar-"
ten.

{ Ook zal er nog een by-film gegeven worden, ter-
wijl als spreker zal optreden de heer Albera.

Zie verder de -advertentie in dit blad.

„WIE DE SCHOEN PAST "
Deze revue met de vier van Tholen en Van Lier

gaat Maandag 12 Febr. 8 uur in Monopole.
Dit wordt een avond van'dolle lach, die U niet,

mag missen, want de naam van de artisten zegt TT
genoeg. Voorzie TT tijdig van plaatskaarten.

Zie de advertentie in dit blad.

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

VERSTERKT
den inwendige n mens!!
Een goede raad van „De Concurrent"

OSSEVLEES
2 pond RIBLAPPEN ƒ 1,00
2 pond PRIMA OSSELAPPRN .. ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ 0,85
2»/3 Pond WINKELLAPPEN .. .. ƒ 1,00
2 pond ROSBIEF ƒ 1,00
2 pond LENDE ƒ 1,05
3 pond HAAS of BIEFSTtTK .. ƒ 1,20

PRIMA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN, per pond ƒ 0,53—0.60
FRIOANDBATT, per pond ƒ 0,70

ZUIVER LAMSVLEES
LAMSBORST, 2 pond
SCHOUDERKARBONADE, 2 pond
RIB en HAAS, 2 pona
LAMSBOTJT, 2 pond

ECHT GELD. VARKENSVLEES
SCHOTTDERKARBONADE, per pond
RIBKARBONADE, per pond ..
HAASKARBONADE, per pond
FRICANDEATJ, p, pond ƒ 0.65, 2 pi

ƒ 0.50
ƒ 0,65
ƒ 0,70
ƒ0,90

ƒ 0,50
ƒ 0,55,
ƒ 0,60
ƒ 1,20

ONZE ROEM ; 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 85 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons overheerlijk osserookvlees van het'muisje en l blik
leverpastei tezamen voor slechts 25 cent;
l pond prima gesmolten rundvet.of l pond reuzel voor slechts
50 cent, zolang de voorraad strekt

Bij „De Concurrent" kopen is geld besparen. Dus allen naar

„DE CONCURRENT"
Haltestraat 5 - Telefoon 2994

Horen en bezorgen zonder

Ziet de etalage I

Tandarts Meertens

TOT APRIL

Zaterdagmiddag
geen
spreekuur

DENKT U OM 14 FEBRUARI !
14 Februari is immers de avond van „Vrouwen--

hulp" in Groot Badhuis.
Daar zal „De Schakel" opvoeren „Comedle". D*

naam van de Schakel alleen al staat U borg.voor,
een avond van goed toneelspel. Tracteer daar TT
zelf eens op. De straten worden langzamerhand
weer stroef en droo?, in de temperatuur komt som» .
«l Iets van de naderende lente. De waterleiding-
buizen, die door de vorst zouden springen zijn ge-
sprongen. Zo omstreeks deze Woensdag zullen wa r
alle misère zo wat te boven zUn. Wandelt U dan. '
op die vroege lenteavond over aangenaam begaan-
bare straten naar Groot Badhuis om het einde vant
de winter te vieren.

TT doet er meteen een goed werk mee.
Herinnert TT zich onze vorige toneelavonden nogf.

Ook hoe gezellig ze waren? Wij rekenen, op all»
oude vrienden.

Kaarten kosten 40 cent. Aanvang 8.15 uur.
Tot Woensdagavond dus.

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Op Zaterdag 17 Febr. — aldus schrijft men ons —

zal-de toneelver „Phoenix" een speciale toneelavond:
verzorgen, waar de Kon. Letterlievende-Vereniging .
„J. J. Cremer" een stuk zal brengen genaamd „Vri).
dag de Dertiende", een kluchtig spel in drie bedrU-
ven door J. W. v.d. Heiden, en Henk Bakker. ,

De "persbeoordelingen waren zeer gunstig zodat-
wij weten,-die avond het Zandvoortse rpubliek. iet*
aan te bieden, "dat naar Ieders smaak zal zijn. Het.
is een stuk vol bruisende humor. De zaal zal schal-
len van de lach, van het begin tot het einde. Dat.
heeft men In deze tod ook wel nodig.

„Cremer" komt die avond als gast.
Zandvoort moet nu tonen, dat het een dergelijk**

gast weet te waarderen. Laat deze gelegenheid o».
Neêrlands beste dilettantentoneelgezelschap te zien;
spelen niet ongebruikt voorbJJ gaan, want daar zou.
TT snljt van hebben. Wij zijn bUJ, dat we deze kans-
hebben gekregen en zien met spanning deze toneel-
avond tegemoet.

Te koop gevraagd:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruirr.ingere,
N.V. WATERDRINKER. GR. KROCHT 20. TeL216*
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ORGAAN DER GEM. ZANDVOOR'I ^FFICIELE BADCOLIRAN ? O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUK RN ..ZANDVOORTS WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ........................................ • ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per Jaar ...................................... ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ........................................ ƒ 0,10

Giro no. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Bij contract en in de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,6ü

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

De sterken maken de moraal. Dat dit eens
de sterken van hart en geest zullen zijn, Is
ondanks alles de hoop der mensheid.

Bivakmutsen en -moffen
Hog steeds is het winter en dus komen ook nog

steeds aanvragen binnen om polsmofjes en bivak-
mutsen voor

M I L I T A I R E N
uit Zandvoort „ergens" in Nederland.

Reeds zfln door ons 53 stel uitgereikt, terwyl nog
15 aanvragen staan genoteerd.

En dus verstrekt mevr. Kronenberg nog steeds
weer nieuwe hoeveelheden wol en dus is mevr. Van
Alphen met haar staf nog maar steeds breiende.

En de soldaten genieten van het werk dier nijvere
handen. Zie de hieronder opgenomen brief. Een
ander schrijft ons: Ik had nu op wacht niets geen
last meer van de kou. Nog weer een ander zond
mevr. Van Alphen een. vriendelijk bedankje.

Zie, dat doet je goed, en dus gaan we door met
de verstrekking, zolang dat nog nodig biykt. En
mevr. Kroonenberg is en KUjft garant. Maar wü
zouden het bijzonder waarderen, als ook anderen
alsnog een steentje bedroegen. Zij zijn hartelijk
welkom in

GEBTENBACHS DRUKKERIJ,
ACHTERWEG 1.

Nog ontvangen:
Mevr. Kronenberg 8 knotten wol
Jopie • ƒ 0,50
N. N ƒ 0,50

Reeds verstrekt: 53 stel
Nog toegezegd: 15 stel

„ERGENS IN NEDERLAND",

Gaarne voldoen wij aan het verzoek om onder-
staand briefje in ons blad op te nemen.

Aan het Zandvoorts Comité „Breiwerk voor'
militairen en aan de Gevers en Geefsters.

Overal in Nederland bevinden, zich thans Zand-
voortse gemobiliseerden. Door de goede zorgen van
Uw comité hebben velen het genoegen mogen sma-
fcen een prachtige bivakmuts met bijbehorende
wanten te ontvangen.

Namens deze Zandvoortse gemobiliseerden, waar-
van er meerdere in mijn kantonnement zijn gele-
gen, voel ik. mij gedrongen U hartelijk dank te zeg-
gen voor dit nuttige geschenk.

Wij kunnen er nog uitstekend gebruik van maken.
De nachten, waarin wij waken voor de Nederlandse
neutraliteit, zijn vaak bitter koud. Deze warme uit-
rustingss tukken doen ons de koude minder voelen
en verlichten onze taak.

Aanvaardt allen onze oprechte dank. Het is pret-
tig te weten, dat de Zandvoortse ingezetenen „hun"
jongens niet zijn vergeten.

Hoogachtend,
Een Zandvoortse gemobiliseerde.

NAGEBROM.

Hebben we den spec. med. van De Zandvoorter
reeds bij voorbaat zijn nagebrom vergeven (zie ons
vorig nummer) en kunnen we dus nu zwijgen over
de onaesthetische uitingen welke hij ons in zijn
twee kolommen lange artikel presenteert, helemaal
zwygen kunnen we helaas niet, omdat dan mis-
schien sommige lezers de vier in zijn dunne soep
zwevende balletjes als gehaktballetjes zouden aan-
merken, als hoedanig de spec. med. ze natuurlijk
ook hoopt te slijten. Twee er van zyn echter niets
meer dan luchtbelletjes en de andere twee zijn
schijngehakt of nog beter leugengehakt, welke be-
wering we natuurlijk weer zullen bewijzen.

Eerst dan de twee luchtbelletjes. In ons artikel
„Beunhazerij" schreven we, dat de spec. med. van
De Zandvoorter niet behoorlijk genoeg kan schrij-
ven om aan journalistiek werk te doen, wat we met
vele aanhalingen bewezen. Tegen twee (slechts
twee) tracht hij zich te verdedigen, echter zonder
succes, want hij heeft het vierkant mis, demon-
streert dus nog duidelijker zijn onkunde, en.
bovendien nog iets.

Het betreft de woorden minima en ommekeer,
welke hij volgens ons verkeerd gebruikte.

Wij hebben natuurlijk niet bedoeld — gelijk de
spec. med. nu eerst nog doet voorkomen — dat hu
de uitvinder zou zijn van dat woord „omme-
keer". Hoe zouden we dat kunnen, van zo'n oud
woord. Neen, hij gebruikte het verkeerd, want om-
mekeer betekent: (algehele) verandering, terwijl hjj
het in de zin „Na ommekeer van de oorlog" ge-
bruikte in de betekenis van: beëindiging. Dat nfi
Is fout, want die betekenis heeft dat woord niet.
(Zie nog maar eens Van Dale's Woordenboek, maar

dan beter.)
Thans zegt de spec. ined., dat hij die zin letterlijk

heeft overgenomen uit een stenografisch verslag.
Dat kan. maar in zijn artikel werd den lezer die
zin voorgezet als een zin van hem zelf (n.l. zonder
aanhalingstekens). Hij trachtte dus te pronken met
andermans veren, maar ditmaal kwam. dat falikant
uit. doordat hij geen verstand heeft van „veren".

Eerlijker zijn bij het citeren van anderen, mijn-
heer de spec. med.!

Gesprongen is dus de eerste luchtbel; nu de
tweede.

De spec. med. gebruikt graag vreemde woorden,
maar maakt zich daarmee soms erg belachelijk,
doordat hu niet goed weet, hoe hij ze moet gebrul-
ken. Zo wist hy niet — en weet het na de raadple-
Eing van het woordenboek nóg niet — dat minimum
enkelvoud en minima meervoud is, ea daardoor
zette hy vóór het enkelvoudig woord „tijdsbestek"
het meervoudig woord minima. „Minima tydsbe-
stek" is dus even erg fout als b.v.: twee journalist,
vele stommiteit. Wij zeiden, daarom, dat dit moet
wezeni minimum, of wat ook.mogelijk was: mini-
maal.

En nu houdt de stumper nogr vol ook, dat luj ge-
lijk heeft. Hy meent zelfs zich te kunnen beroepen

op Van Dale, waarmee hij slechts bewijst, ook nog
niet eens een woordenboek te kunnen gebruiken.
En dat wil toch nog voor journalist doorgaan. Maar
laat ons trachten het hem uit te leggen.

In Van Dale staat:
Minimum, o. ( ma), enz.

Welnu, die o betekent dat het woord minimum
onzijdig is, en dat ....ma tussen twee haakjes be-
tekent, dat het meervoud luidt: minima. Zou hij
het nu begrijpen, lezer? Enfin, ook de tweede lueht-
bel is nu stuk en kan den spec. med. dus niet meer
dienen, om bij den lezer knapper te lijken dan hij is.
en om ons „duimzuigerij" te verwijten.

De lezer zal ons deze taalkundige uiteenzetting
wel willen vergeven. Wij schreven ze met tegenzin,
maar 't was helaas nodig.

Thans de twee leugenballetjes. Het eerste is ge-
kneed in navolging van den redacteur zelf en komt
hierop neer, dat niet zij (i.c. de spec. med.) begon-
nen zijn maar wij, dat wij een gelegenheid heb-
ben gezocht om tot de aanval over te gaan, want
dat de wijze waarop zij ons blad betrokken in een
bespreking over de Vestigingswet helemaal geen
aanval was

Dat klinkt erg braaf, maar is leugen. In de eerste
plaats werd ons voorgehouden, dat we een pers-
gewoonte hadden geschonden en in de tweede
plaats werd omtrent het bericht in ons blad ge-
zegd, dat het er „niet zo onschuldig" uitzag en dat
de spec. med. dat wel es uit de doekjes zou doen
(zie de eerste twee aanhalingen in ons artikel
„Beunhazerij"). Noem dat nu maar niet-aanvallen.

En wat betreft ons „zoeken naar een gelegenheid
om tot de aanval over te gaan", geloof ons: zo'n
gelegenheid behoeven wij zeker niet te zoeken, die
doet zich vaak genoeg voor. Dat wij daar zo zelden
bhjk van geven komt, omdat — gelijk reeds
gezegd en thans ook weer bewezen — rustige pole-
miek met De Zandvoorter onmogelyk is en we er
evenmin behoefte toe voelen om De Zandvoorter
door een z.g. polemiek met ons aantrekkelijk te
maken voor een zeker deel van het publiek, als dat
we er behoefte aan zouden voelen De Zandvoorter
afbreuk te doen. En toch wordt dit laatste ook nu
weer gemsinueerd, waarom we wel moeten zeggen:
als dat onze bedoeling was, konden we immers wei-

haast elke week dwaasheden uit die krant in ons
blad te pronk zetten. We zouden ons echter scha-
men voor zo iets, maar laat men ons daar door zijn
onkunde en opgeblazenheid dan ook niet uit onze
tent trachten te lokken. Maar, basta: het eerste
leugenballetje zal nu wel door ieder als zodanig wor-
den herkend.

En nu het tweede en laatste. Dat is zelfs nog
erger dan we in De Zandvoorter dachten te kun-
nen verwachten, want dat is zo'n brutale leugen,
dat we werkelijk hopen, dat de spec. med. nog ge-
bloosd heeft van schaamte, toen hy die neer-
schreef.

Hij beweert n.l. dat wij zijn omgedraaid en dat
-wij dit zelf beamen in ons tweede artikel „Het mid-
denstandsonderwüs" in ons blad van 3 Febr. en
— pas nu op, lezer! — dat dit ons tweede artikel
onweerlegbaar is geschreven na kennisneming van
het artikel van den spec. med. in de Zandvoorter
van 2 Febr.. Asjeblieft.

Als we tegenover deze formidabele onzin nu deze
twee feiten stellen:

Ie dat ons tweede artikel geschreven werd op
Dinsdag 30 Januari;

2e en dat het bedoelde artikel in De Zandvoorter
ons pas Zaterdagmiddag 3 Febr. onder de ogen
kwam, toen de Z.Ct. met ons artikel dus al lang
verspreid was,
en daaraan toevoegen, dat wij ons van geen „om-
draaien" bewust zijn, dat integendeel ons tweede
artikel logisch voortvloeit uit het standpunt in ons
eerste artikel, dan

is ook dit tweede leugenballetje voor ieder even
duidelijk als het den spec. med. reeds moet zijn ge-
weest toen hij het in z'n soep-artikel dompelde. —

En laten we nu maar gauw stoppen. Het on-
aesthetisch gebrom en onartistiek gescheld tegen
ons blijft — gelijk gezegd — onbesproken. Wy wen-
sen nu eenmaal niet af te dalen tot het peil, waar-
toe de Redecteur en de Spec. med. in de twee laat-
ste nummers van De Zandvoorter zijn afgegleden.

Ook in de toekomst zullen we echter — ondanks
dat — blijven zeggen, wat o.i. gezegd moet worden
en ook dan op dezelfde gedocumenteerde en — naar
we menen — waardige wijze als tot nog toe in ons
blad geschiedde.

REDACTIE.

£e»t
in. met geweldige perspectieven

Ongetwijfeld zullen deskundige lezers van het
vorig artikel hun wenkbrauwen hebben opgetrok-
ken van verwondering over de stoutmoedig-
heid waarmee enkele dingen werden besproken, zo
b.v. de mestwaarde en de landbouwmogelykheden.

Welnu ten eerste bedoelen de artikelen slechts de
grote lijnen aan te geven en ten tweede zijn ze een
uitnodiging om deskundige adviezen te ontvangen.

Voor ondergetekende staat het bovendien vast,
dat het houden van varkens onafscheidelijk is van
het zo belangrijke mestvraagstuk, immers de reeds
genoemde meststoffen van beltvuil en rioolstoffen
zullen hoofdzakelijk voor bovengrondse teelt worden
gebruikt.

Om te bereiken, dat bij de uitvoering van de
plannen de deelnemers ietwat beslagen ten ijs zul-
len komen, zal de Gemeente goed doen om op dit
gebied enige cursussen te laten geven en de jonge-
lui, die van landbouw en veeteelt wat meer willen
weten, dit door financiële hulp mogelijk te maken.

Betreffende de varkenshouderij zal er ongetwij-
feld wat meer ordening in de bouw en plaatsing
van de hokken moeten komen en wel om verschll-
lende redenen. Ten eerste: om uitbreiding van be-
smettelijke ziekten te voorkomen, zullen de hokken
meer verspreid moeten worden geplaatst; ten twee-
de: het hebben van een stuk teelland zal aan het
varkenshouden moeten worden verbonden, opdat de
verkregen varkensmest ook op de Zandvoortse
gronden zal worden gebruikt (desgewenst kan die
grond door een ander worden bebouwd).

Om de vele noodzakelijke en waardevolle voor-
delen van de varkenshoudery — zoals het voor
voeder bestemde Hotel- en Keukenafval, het ge-
deeltelijk voorzien van slachtvlees voor de gemeente
en de mogelijkheid van voorziening in eigen behoef -
ten, — zal de gemeente bij de totstandkoming van
de hokken de zaak in eigen hand dienen te houden
en o.a. na deskundige voorlichting een model-hok
ontwerpen, dat voorziet in de gewenste behoeften,
zoals ruimte voor grote en kleine varkens, kookgs-
legenheid, voederberging, stro- en strooiselberglng
en gieropvanglng.

Zoals voorheen, maar raak-timmeren met oude
planken en kisten, blik, oude deuren en schotten
is uitgesloten en toch mag het niet te duur worden
wil exploitatie mogelijk blijven.

Men zal zich de zaak zo moeten voorstellen, dat
men op een gedeelte van het terrein ongeveer een
kwart deel bouwland zal zien met daar tussen var-
kenshokken, die door beplanting omgeven de be-
zoekers zelfs nog een aardige aanblik zullen bieden.

Wsnt dat bebossing in dit geval een beduidende
rol zal moeten spelen, staat ongetwijfeld vast.

Dat dan ook de tegenwoordige varkenshouders de
moed niet opgeven en, alhoewel in de laatste tijd
nog al eens opgeschrikt door aangekondigde maat-
regelen, niet uit balorigheid hun pogingen opgeven.
Immers, de maatregelen die getroffen werden,
moesten worden getroffen om meer dan één reden,
want waar geen orde is is wanorde en wanorde was
daar tot heden, dat kan niemand ontkennen.

Laten wij dus vertrouwen, dat ook deze manier
van broodwinning-door de aankoop van de 112 ha
in hoge mate is gediend.

Toch is er nog een belangrijke aangelegenheid
ten opzichte van de bodem, die nog niet werd ge-
noemd maar zeker ondernomen zal worden, n.l. de
graslandvoorziening, om (lach niet, lezers) niet al-
leen hooiland te hebben maar ook koeien te kun-
nen houden. Dit deed men hier vroeger 'immers
ook! Waar thans het Raadhuis staat, en de huizen
aan de Grote Krocht en achter de kerk aan de
Poststraat liepen ongeveer 45 jaar geleden de koeien
nog te grazen, en waarom zou dat dan nu niet kun-
nen?!

Dat grasg^oei voor hooiproductie hier mogelijk is,
kan men zien aan de gemaakte sportterreinen die
ettelijke malen moesten worden gemaaid; het belt-
vuil zal hierbij buitengewoon goede diensten bewij-
zen.

Dus behalve groenten, bloembollen (?), en var-
kenshouderij ook nog koeien en hooiland om in de
behoeften van de hier gehouden paarden te kunnen
voorzien, van de 112 ha kunnen voor dit doel best
enige hactares af.

Nu behoeven de landpachters niet bevreesd te
zon, dat zonder meer door de voorgestelde maat-
regelen hun gehuurde bezit van de N.V. Zandvoorts
Duin zal worden opgezegd, integendeel.

Wel zullen enkelen dat moeten prijsgeven, om
een en ander mogelijk te maken, doch men zal zo-
veel mogelijk rekening houden met hun belangen.

En met de aankoop van het duin ging tevens de
pacht aan de Gemeente over, dus op de „beroemde"
eerste November zal nu de Gemeente de kassier zijn
van de te ontvangen landhuren, te beginnen l No-
vember 1940.

Laten wij vertrouwen, dat de Gemeente Zand-
voort voor de pachters een even goede Landheer
zal zijn als de vorige.

In de volgende brief zullen wy trachten de riool-
geschiedenis onder de loupe te nemen.

WETHOUDER VAN P.W.

HET GANZENMANNETJE.

Jacob Wasserman (1873—1934)
Vertaald door Nico v. Suchtelen

„Rijk aan groen is het landschap, bij de plassen
staat het gras hoger, zo hoog vaak, dat men van
de kudden ganzen slechts de snavels kan zien en
als die niet zo snaterden, zou men ze voor vreemd
bewogen bloemen kunnen houden, die snavels."

Met deze regels begint en eindigt bovengenoemd
werk van den Duitsen schrijver Jakob Wassermann,
waaraan wij heden onze aandacht zullen besteden.

Het is de korte beschrijving van het landschap,
waarin het Middeleeuwse stadje Eschenbach ligt,
de geboorteplaats van den hoofdpersoon in deze
roman, den musicus Daniël Nothaft, zoon van Gott-
fried Nothaft, den wever en Marianne Höllriegel.

Jarenlang hebben deze mensen vergeefs gehoopt
op een kind, tot eindelijk na tien huwelijksjaren de
wens in vervulling gaat en hun een zoon wordt ge-
boren. Er is dan echter juist een slechte tijd voor
het gezin aangebroken. De machine verdringt het
handwerk van den wever, die hierdoor verbitterd
wordt, daar hij de toekomst donker inziet, zodat hij
eigenlijk geen verlangen meer koestert naar dezen
zoon. Daniël groeit op tot een eigenzinniger! knaap.
Gottfried sterft, als de jongen twaalf j aai- is, maar
heeft in goed vertrouwen, kort voor zijn dood de
fout begaan, zijn spaargeld, hetwelk hy bestemd
had voor zijn vrouw en zoon, toe te vertrouwen aan
zijn zwager Jason Philipp Schimmelweis. Deze laat-
ste is verre van betrouwbaar en beschouwt het geld
geheel als het zijne. Door allerlei gebeurtenissen
heen komt een deel ervan later .toch bij Daniël
terecht, die het eebruikt om een familie van de
ondergang te redden.

De levensgeschiedenis van den hevig gepassion-
neerden mens Daniël Nothaft gaat niet langs effen
paden. Allereerst vindt hij veel tegenwerking bi)
zyn moeder en oom Schimmelweis. Alle ontberin-

gen, het leed, de ellende, het wanbegrip waar hy op
stuit en zijn liefdeleven wordt ons voor ogen gesteld
en tenslotte, na alles verloren te hebben, na alle
menselijke strijd, de hernieuwing, de wederge-
boorte!

Rondom den hoofdpersoon zijn vele figuren, die
soms wel vreemd aandoen, maar in wezen toch
aannemelijk zijn. Hierbij denk ik aan Philippine
(dochter van Schimmelweis) en Inspecteur Jordan,
den tragischen, misschien wel té eerlijken mens,
wien alles in het leven tegenloopt; wat hij begint ia
voorbestemd te mislukken. Als ideaal had hij zich
altijd een poppenfabriek gedacht; deze fantastische
wereld van poppen in allerlei kledij had voor hem
iets betoverends; dit ideaal is nooit verwezenlijkt.
Alles ontglipt dezen man, alleen zijn uitvinding, een
mechanische pop, waaraan hij jaren werkt is alles
wat hem overblijft.

Deze Inspecteur Jordan had drie kinderen, t.w.:
Gertrud, Lenore en een zoon Benno. Met deze fa-
milie komt Daniél in aanraking door Dr. Benda,
zijn enigen waren vriend, en mét Daniël komt het
noodlot voor deze beide zusters over de drempel.

Laat ik U de twee meisjes voorstellen met de
woorden van den schrijver:

Gertrud: „Toen Daniël haar voor het eerst zag,
droeg zij een bladgroene japon, die boven de heupen
door een geschubde gordel bijeen gehouden werd
en haar bruine, sterk gegolfde haren vielen vrij
over haar schouders. Zij was als iets duisters in een
lichte ruimte."

„Met Lenore stond het zo geschapen, het leven
kwam nooit vlak bij haar. Anderen raakt het on-
middelhjk, anderen wurgt het en sleept het voort;
haar bleef liet ven-e, want zij stond midden in een
glazen bol. Men kan altijd glimlachen, als men in
een glazen bol staat. Ook de boze dromen blijven
buiten, zelfs het verlangen is niet meer dan een
rozenrode nevel, die het kristal aan de buitenkant
omduistert."

Benno, de zoon, is een jongmens waar niet veel
ernst bij zit, die veel van fuiven houdt en zijn vader
heel veel verdriet bezorgt.

De boze machten zijn verpersoonlijkt in Carovius,
Schimmelweis en Philippine, welke laatste een grote
rol speelt in het leven van Daniël. En niet te ver-
geten Dorothea Doderlein, de bedorven, perverse
vrouw, die mede de ondergang bewerkt van den
mens en van den kunstenaar.

We zouden nog lang kunnen praten over Caro-
vius, den man die zich enkel aangetrokken gevoelt
tot alle slechte en treurige berichten uit de kranten
en hiervan geniet; die een hele verzameling houten
celletjes er op na houdt, voorzien van een etiket,
waarop hij naam en beroep aantekent en de straf,
welke hij heeft toegedacht aan de betrokken per-
sonen, die hij haat of die hem beledigd hebben, en
een denkbeeldig kerkhof heeft samengesteld voor
mensen, die voor hem dood zijn, al zyn ze nog
springlevend. Hoe is deze figuur op te vatten, sym-
bolisch of reëel? Ik geloof beide, als symbool van
het slechte en wrede in den mens, en als uitzonde-
nngstype. Het zijn nu eenmaal niet enkel alledaagse
karakters, die Wassermann ons beschrijft en wat
ter wereld is onbestaanbaar?

Tenslotte nog iets over het „Ganzenmannetje",
waaraan dit boek zyn titel ontleent. Het Ganzen-
mannetje is een beeld van de fontein op de markt
te Nürnberg. Het stelt voor een man in Middel-
eeuwse kleding, die onder iedere arm een gans
draagt.

Daniël Nothaff nu wordt spottend vergeleken bij
het Ganzenmannetje; ook in de Carnavalstyd wordt
hij niet gespaard. Meesterlijk is dit alles weergege-
ven; de kwaadsprekerij, het pleizier van de massa
om het ongeluk van anderen, die nie;s, maar ook
hoegenaamd niets kan bevatten van de zielsproble-
men van verschillende hunner medemensen!

Aan het einde van het boek, na de chaos en ruïne
in het leven van Daniël Nothaft, treedt het Gan-
zenmannetje naar voren. Ja er gebeurt iets wonder-
lijks, het komt in de kamer bij Daniël en begint te
spreken. Het wyst hem op zijn tekortkomingen, dat
hij het werkelijke leven altijd heeft voorbygezien,
dat hy enkel aan zichzelf heeft gedacht en niet
zoals hij zich steeds inbeeldde, voor anderen heeft
geleden.

Deze verschijning van het Ganzenmannetje zou-
den wij het zinnebeeld kunnen noemen van een
innerlijke stem, of een vingerwyzing van Hoger-
hand. Hoe het zy, er komt een grote kentering in
het leven van Daniël; hij wordt een vol mens in de
ware zin. Eén dag neemt hu de plaats in van het
Ganzenmannetje en laat het volle leven aan zich
voorbijtrekken, zoals dit reeds eeuwen is geweest
en steeds blijven zal. Nu voelt hy zich niet een-
zaain meer, niemand is hem meer vreemd, in alle
schepselen, goede en boze, ziet hij Gods ziel; zijn
ogen worden geopend, hy is herboren tot nieuw
leven!

Er zou van dit boek, zo rijk van inhoud, zo boeiend
en sterk van styi, getuigende van een groot kunste-
naarschap, nog veel meer te vertellen zijn, maar het
zou dan voor den lezer te veel van de bekoring ver-
liezen; daarom bepaalde ik my tot slechts enkele
gegevens.

Het „Ganzenmannetje" is geen „gewoon" boek,
dat men na eens te hebben gelezen niet meer in-
kykt, neen by herlezing zult U er nog veel meer
van genieten. Er wordt hier zo wonderbaar diep in
het leven gekerfd, dat het iederen lezer, die ernst
van zyn lectuur maakt, veel te zeggen zal hebben.

RIEK BONSET-HORST.

" „Het Ganzenmannetje" door J. Wassermann ia
verschenen by de Wereld-Bibliotheek N.V., Am-
sterdam.

H.H. BESTUURSLEDEN van verenigingen,

Voor plaatsing van kopy, welke niet UITERLIJK
DONDERDAGMIDDAG l UUR in ons bezit is, kan
niet worden ingestaan.

. 'DE REDACTIE.



Aannemer van Metselwerk
Tegelw<?rk

U. VISSER Riolering
T R A M W E G ~~28 enz.

l 14 FEBRUARI 1940.

Het lied van den paljas, die lachen moest als zJJn
hart was gebroken, is al oud, heel oud. Generaties
hebben bü dit lied geweend, velen zullen nog tranen
plengen bü het lot van den ongelukkigen clown.

Thans hebben wü een moderne versie van dit
lied gekregen. Deze versie dankt haar ontstaan aan
de oorlog, de bittere krijg die nu reeds maanden
Europa teistert. Iemand, ik weet werkeujk niet wie-,
heeft de slagzin ter wereld gebracht, die luidt:
„Doe gewoon!"

Twee simpele woordjes, goed bedoeld, maar van
een bijtend sarcasme. Prima om je geestelijk even-
wicht niet te verliezen, die leuze: „Doe gewoon!"
De rasechte Amsterdammer pleegt te zeggen: „Doe
of je neus bloedt", daarmede zegt hij met vijf woor-
den, wat men thans met twee woorden af kan.

Van huis uit ben ik wat men pleegt te noemen,
een geboren optimist, maar ik wil U wel verraden,
dat al mijn optimisme vaak niet toereikend is, om
de leuze: „Doe gewoon!" in praktijk te brengen.

Des morgens vroeg, een draai aan de knop, de
luidspreker galmt de nieuwsberichten. De naiïgheid,
gefabriceerd tussen elf uur des avonds en acht uur
des morgens, wordt op je, door nachtrust frisse
brein, los gelaten. Vergeet thans asjeblieft de leuze
niet: „Doe gewoon!" Niets van aantrekken, al deze
dood en dit verderf zaait men toch kilometers ver
weg. Laat je vooral je ontbijt niet vergallen, je eitje
smaakt toch wel, al liggen op hetzelfde ogenblik
enige honderden Finnen en Russen in hun bloed
badend te sterven. Bovendien is dat bloed, bij een
temperatuur van veertig graden onder nul, toch
gauw bevroren. Vlug nog een kopje thee en dan
naar de trein. De frisse lucht buiten doet je goed,
meeuwen scheren boven Je hoofd, hoog in de lucht.
Net vliegmachines. Twee of driehonderd kilometers
oostwaarts vliegen geen meeuwen, als daar iets de
lucht doorklieft, wordt het onder vuur genomen,
maar daar behoeft men zich in Zandvoort geen zorg
om te maken, dan zou je niet gewoon doen.

In de lekker warme trein-coupé heb je tijd een
blik in het ochtendblad te slaan. Prettige en afwis-
selende lectuur tegenwoordig. De vermaarde zee-
slang raakt uit de mode, absoluut niet meer nodig.
Echt nieuws bij de vleet.

— Op Successiebelasting 15 opcenten. Benzine-
belasting verhoogd met 1.5 cent per liter. Een
koffiebelasting. Tien opcenten op de suikeraccijns.—
Zo, zo, niet erg leuk! Maar waarschijnlijk nood-
zakelijk. Niets van aantrekken, dat is het beste.

— S.S. „Burgerdijk" getorpedeerd. Risico van het
varen. Komt tegenwoordig trouwens vaker voor!

— Vier doden bij ontploffing. Koelie rookte een
„Strootje". — Dom van die koelie. Maar wat zijn
vier doden tegenwoordig?

— Duitse vliegerformaties die een gewapende ver-
kenningsvlucht boven de Noordzee maakten, hebben
zes Britse of in Brits convooi varende schepen met
een gezamenlijke inhoud van ongeveer 15.000 ton,
alsmede twee Britse patrouillevaartuigen tot zinken
gebracht of zo zwaar beschadigd, dat zij verloren
geacht moeten worden. Hoewel de vijand een krach-
tig afweervuur opende en jachtvliegtuigen in de
strijd bracht, wordt slechts één Duits vliegtuig ver-
mist. —

Dat is betere kost. Staat niet bij of er veel doden
zijn.

— Domei meldt uit Tokio: Het ministerie van fi-
nanciën heeft bekend gemaakt, dat de uitgaven ten
behoeve van de Chinese onderneming in totaal,
met inbegrip van daarvoor in de begroting voor het
volgende dienstjaar uitgetrokken posten 16.5 mil-
liard yen bedragen, waarvan 11.1 milliard voor bui-
tengewone legeruitgaven, 3 milliard voor de ma-
rine, en 2,3 milliard als reserve. —

Heb ik niet vaak gelezen dat in China millioenen
mensen de hongerdood sterven? Met een milliard
yen kan men toch veel mensen voeden? Heb ik ze-
ker als leek geen goede kijk op.

- — Vijftig graden onder nul. Finland beleeft se-
dert 1886 de ergste kou. De koude verhindert de
Kussen niet luchtaanvallen te doen. Verlamt de
barbaarse koude voor een groot deel de Russische
vijandelijkheden tegen Finland, gebleken is, dat de
luchtmacht van het Rode Leger ondanks de nog
ijzingwekkender temperaturen in de lucht verdere
-activiteit heeft ontplooid. De Sowjet-piloten, die
hun bommenlast tot elke prijs kwijt wilden raken,
•bezochten veelal juist de kleine plaatsjes, waar in
tegenstelling met de steden zwaar afweergeschut of
geheel en al ontbreekt, of slechts sporadisch voor-
komt.

• Wat een energie die Russen hebben. Jammer dat
ze voor zulke dingen gebruikt wordt.
— Te Mannheim is iemand tot 1V5 jaar gevan-

genisstraf en verlies van burgerrechter! voor de tyd
van 2 jaar veroordeeld wegens het luisteren naar
een buitenlands radiostation. —

Dan zfo'n er nog lieden in ons land die mopperen
over de Radio-contrôle-commissie. Onbegrijpelijk,
nietwaar?

— Het bureau van den Britsen Hogen Commissa-
ris deelt mede, dat de Britse regering bij de vlieg-
tuigenfabriek „Canadian Associated Aircraft" een
bestelling voor militaire toestellen heeft geplaatst
tot een bedrag van 30 millioen dollar. Dit is de
grootste bestelling in haar soort, welke ooit aan
het Dominion is gegeven. —

Prachtig zo een bestelling. Het geld moet rollen.
Vliegtuigen voor de burgerluchtvaart ware mls-
schien toch beter geweest. Zou daar later nog geld
voor zijn?

We zijn te Haarlem. Ik vouw mijn courant dicht,
stop hem in mijn zak, want ik heb haar pas voor
de helft „genoten". Ziezo, nu heb ik mijn geestelijk
ochtend-voedsel gehad, nu kan ik de hele dag „ge-
woon doen!"

ERIC W.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRTJGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN

In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Wagens zonder chauffeur
Pjpko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON Z424.

REPARATIES. DAKWERK. SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een gopdkoop adres-

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.
Zeestraat 54 - Telefoon 2459

De Schoolpleïn 4
Wij verkopen onze WOL NOG STEEDS voor LAGE PRIJZEN

Prima Koordwol, alle kleuren 68 et; Gr. knot-
ten Jaegerwol 68 et; prima Zwarte Sajet, 100 gr.
59 et; Dubbele Koordwol in marine, 68 et; Sok-
kenwol, alle kleuren, 100 gram 68 et; Wol met
zijde, per knot 49 et; Vissersgaren, p. knot 30 et
Prima Ongebleekte katoen, per knot 18 et.
Koop vooral uw Kousen en Sokken bij ons!!!!
Daar wü een enorme sortering- hebben.
Kinderkousen in Maceo, vanaf 19 et; Wollen
kousjes vanaf 39 et; Sportkouscn vanaf 39 et;

Dames wollen kousen, prima 115 et; half wollen
kousen 79 et; Prima zijden dames kousen 39-59;
Onze Reclame: Natnurzüden linksgeweven kou-
sen nu 68 et; Chiffon kousen, iets moois, 98 et
Half wollen heren Sokken 24 et. Wollen heren
Sokken, prima, vanaf 59 et.
Deze week Extra-aanbieding in Zwanendons-
flanel in rose, bleu en zalm, per el 29 et

Wij nemen ook Eendracht- en Vcsta-zegels aan.

Schoolplein 4 hoek WUIemstraat

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A BC K fc R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.

Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 c
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

Bij ons steeds
VERSE DOOSJES [VI AT ZES
en CRACKERS (quark)

•vj. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kap?
wendfc U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. - Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Modelvleeshouwerij
levert niet nu, maar reeds
meer dan 15 jaar eerste
kwaliteit vlees tegen de
laagst mogelijke prijs

KARBONADEN, schouder ƒ 0,50
DOORR. LAPPEN, vanaf ƒ 0,55
GEBR. ROSBIEF, per ons ƒ 0,18
PEKELVLEES, per ons ƒ 0,16
LEVER, per ons ƒ 0,16

Ons twaalfuurtje 25 cent l
„enz. enz.

J. J. SPIERS
Haltestraat 30, Telefoon 2175

Behangersbedrijf Van der Vliet
ZEESTi- AA T 50

BEHANGEN, per rol ƒ0,20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf .. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WERK.

E. KONING
Glazenmaker — Huis- en LetterscBilder
Pakveldstraat 23, Swaluëstraat 10, telef. 2573
GLAS en V E R F H A M D E L

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD • BELASTING = AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT K

« Er gaat niets boven
• een goed

l VERZORGD KAPSEL
S Wilt U daarvan verzekerd zUn, brengt dan B
H eens een bezoek aan B

g MAISON STABEL g
B GROTE KROCHT 16 - TELEFOON 2759 g
• Vakkundige bediening. •
B Militairen genieten in de Herensalon, reduc- •

tie op knippen en scheren, •
BLHHHHKBl BEBBBMBXHUBBB

PARTICULIERE

Algemene Begfafenis- Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

C O S T U M I E R E
Mej. Aug* Bisenberger
Patronen naar maat. Pasklaar maken.

Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Deze week als reclame:

Nougat-
galettes

van 50 cent
voor 35 et
p. % pond

Als extra reclame:
4 roomsoezen voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag.

DAMES OPGELET!
Beslist de laatste week

geheel complete Permanent f 1,50
gemaakt niet oliebehandeling zonder amoniak.

B. VAN DER
Haltestraat 32a

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van InboedelveJlingen

Dagelijks te ontbieden

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

Maar

Balks brood
smaakt toch beter

M. J. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

MANCHESTER RIJBROEKJES,

Voor werkelijk goede
B e d r i j f s k led ing

die TT lang dragen kunt onze van. ouds bekende
kwaHteiten - ruime sortering

Fa. v, H E N S E N
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte jassen. Stofjassen, Eng.leren broeken, blauwe
Jasjes, Kapstersjassen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.

JONGENSPAKJES en PLUS FOURS.
Voordelige party STREEFBROEKEN f 1,95-f 3,-
BONKERS EN JEKKERS IN GRIJS EN BLAUW.
Levering ook tegen crisis-,, spaar- en voorschotzegels

•• Dames! Wét U bii ons koopt,
~"* is alleen één kwaliteit en dat is DE BESTE. - Waarom kunnen wij
[ Ie kwaliteit tegen onderstaande prijzen verkopen? Omdat wij het model
l verwerken en geen bedrijf sonkosten hebben!

Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VETTE OSSELAPPEN, p.p 40 Ct
PRIMA OSSELAPPEN 45 Ct
RIBLAPPEN 50 Ct
RIBSTUK 55 Ct
ROSBIEF 55—60 Ct
LENDE en OSSEHAAS 70 et
BIEFSTUK 70 Ct
GEHAKT, per pond 35 et; 2 pond 65 et

ZUIVER LAMSVLEES
BOUT 50 Ct
LAPPEN 40 et
KARBONADE 35 Ct
BORST 30 Ot
Uitsluitend Hollands vlees a contant

Ie KWALITEIT GELD. VARKENSVLEES
KARBONADE. Schouder .'. 48 Ct
KARBONADE rib ..
KARBONADE, Eaas ..
FRICANDEAU ..
ROLLADE
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK ..

55—60 Ct
.. 60 et
60—65 et
60—65 et

55 Ct
50 Ct

Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder-Foto's
bij U aan huis opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f 4,50
Formaat 13 x 18 cm.

Wij fotograferen met onze speciale filmverlichting
zowel overdag als 's avonds.

Foto-Technisch Bureau ,.Succes"
PARALLELWEG 39 ZANDVOORT

OUD-ZANDVOOKTER G. A. DRAYER.
Vele ingezetenen van Zandvoort zullen den vader,

den oud-jachtopziener, die zich naderhand jaren-
lang verdienstelijk maakte voor de Vereniging tot
Bescherming van Dieren, wel beter gekend hebben
dan zijn zoon G. A. Drayer, Hoofdinspecteur van
Politie te Haarlem. Toch is deze laatste hier oofc
nog een bekende figuur.

Geen wonder trouwens voor iemand die hier ge-
boren en getogen is, in het nabijgelegen Haarlem
een eervolle loopbaan had en zich nog al eens in
zjjn geboorteplaats vertoonde.

Ook in Zandvoort mogen we dan ook wel bij velen
belangstelling verwachten voor het jubileum van
den heer G. A. Drayer op l 'Maart a.s., de datum
waarop hy 25 jaar bij de politie werkzaam zal zyn.

Geboren, in 1892 kwam hu na zijn studie en
enkele administratieve betrekkingen op l Maart
1915 als klerk bjj de Haarlemse politie, waar luj
binnen de drie jaar reeds inspecteur-administrateur
werd. In 1919 werd hij inspecteur 2e klasse en in
1922 inspecteur Ie klasse. Na in 1933 te zü'n be-
noemd tot Chef van de Gemeentelijke Dienst volg-
de in 1934 de benoeming tot Hoofdinspecteur, 7
maanden later door den Minister nog aangevuld
met de waarneming der functie van Commissaris
van Politie.

Deze reeks van bevorderingen bewijst wel, dat de
heer G. A. Drayer bij zijn superieuren hoog staat
aangeschreven. En ook het Haarlemse publiek kent
en waardeert zijn Hoofdinspecteur. Ook de Haar-
lemse schooljeugd kent hem van de verkeerslessen
en de verkeersexamens.

Kortom Hoofdinspecteur Drayer is in Haarlem
een gewaardeerde figuur, zodat wij met een zekere
trots mogen gedenken, dat zijn wieg hier in Zand-
voort stond.

Dat het hem goed ga, en hy zich nog vele jaren
verdienstelijk moge maken op zijn terrein!

GESLAAGDE PROPAGANDA-AVOND.
Ondanks de slechte weersomstandigheden was de

zaal van gebouw „Monopole" j J. Maandagavond
flink bezet toen de Coöp. „Aller Belang" u.a. een
propaganda-avond organiseerde. Ook tientallen sol-
daten gaven biyk van belangstelling, zodat er reeds
direct een gezellige stemming heerste.

De avond werd geopend door den heer FJR.Bisen-
berger, die de militaire autoriteiten in het bijzonder
dankte voor hun medewerking.

En toen ving de revue aan!
Tholen en Van Lier, Jeanne Laforie en Kitty van

Dongen, vier artisten in optima forma, brachten
een coöperatieve revue, welke met grote belang-
stelling door de aanwezigen werd gevolgd. -Talrijke
komische scènes (in het ziekenhuis, b.v.) brachten
de lachspieren in beweging. Vooral Tholen had de
lachers op z'n hand, daar zijn capriolen zelfs een
Nurks tot lachen zouden brengen. Maar. ernstige
tafereeltjes werden niet vergeten, terwijl zo nu en
dan enige propaganda-scènes voor de coöperatieve
gedachte ten tonele werden gebracht, die niet sto-
rend werkten.

In de pauze werden velen (burgers en soldaten)
nog verblijd met een nuttig geschenk, dat zeer in de
smaak viel.

Deze Coöperatie-avond kan dan ook zeer ge-
slaagd heten, daar velen met een pretttige gedachte
(in deze sombere tijd) naar huis gingen.

WONINGBUREAU
„K E M Pd E m E R L A W D"

HOGbWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR JEDERFEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

PEKELSPEK , 65 ot

KALFSVLEES
LAPPEN
POTTLET 'EN GEHAKT .. ..
LUNCHWORST in blik .. ..
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST
VARKENSPOTEN

60 et
50 et
35 et
60 et
15 Ct

FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616

PLAATSGENQOT-PREDIKANT.
Onze plaatsgenoot, de heer J. van der Mije, die

de vorige maand met goed gevolg het candïdaats-
examen in de theologie aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam, aflegde, is thans ook geslaagd voor
het preparatoir examen voor de Classis Haarlem,
der Gereformeerde Kerken.

HIJ is thans als predikant beroepbaar.

EEN ZANDVOORTSE OVERWINNING.
Woensdagavond speelde in de voormalige bewaar-

school aan de Duinweg het tweede tiental van de
Zandvoortse Schaakclub tegen een tiental van
Santpoort.

De kustb'ewoners waren sterk in de meerderheid
en behaalden een 8-2 overwinning.

SCHAAKCLUB.
De Voorzitter van de Zandvoortse Schaakclub

verzoekt ons mede te delen, dat nieuwe leden zich
elke Woensdagavond kunnen opgeven in het club-
lokaal (Oude Bewaarschool) aan de Duinweg.

Het ligt in het voornemen enkele simultaan-sean-
ces te organiseren, terwyi de heer L. Prins zich be-
reid heeft verklaard voor de leden een lezing te
houden.

KERKCONCERT.
Zondag 18 Februari geeft de Chr. Gem. Zangver-

eniging „Immanuël" een concert in de Ned. Hem
Kerk, aanvang 7.30 uur.

Wy kunnen ieder aanraden dit concert bij te wo-
nen, daar het publiek een mooi programma te
wachten staat, o.a. Orgel-soll van J. S. Bach en
Jac. Bonset, Psalm 118, Gezang 249 en Ave Verum
van Mozart voor koor en orgel, terwijl ook nog
enige Alt-soli zullen worden gezongen van Mendels«
sohn en Cesar Franck.

Aan deze avond verlenen belangeloos hun mede-
werking mej. Lien Wit, alt; Jac. Zwaan, orgel en
Herman Dees, orgelbegeleiding, terwijl het geheel
onder leiding staat van den bekenden Haarlemsen
dirigent Jac. Zwaan.

De baten zijn voor de Diaconie der Ned. Herv.
Kerk, zodat U tevens een goed doel steunt.

Niemand hoeft deze avond te missen, daar de
toegangsprijs zeer laag is, slechts 20 et. Ook de
koude behoeft geen bezwaar te zijn, daar de kerfe
goed verwarmd zal zijn.

Militairen hebben vry toegang.

V. V. V. "
Na de gehouden vergadering van de Vereniging

voor Vreemdelingenverkeer is thans het bestuur
samengesteld uit de heren: Burgemeester H. van
Alphen, voorzitter; C. L. Bolwidt, vice-voorzltter;
Joh. C. Jung, secretaris-penningmeester en bestuurs
leden Ant. Bakels, A. J. van der Moolen, F. Joustra
en G. Klefer,

Waarnemend directeur is de heer G. Kiefer.

GESLAAGD.
Woensdag J.l. slaagde onze plaatsgenote mej. R. v.

d. Bos by de te Haarlem gehouden examens voor
costumière. zy werd opgeleid by de Modevakschool
van mej. M. de Vries, Herenstraat alhier.



Heden overleed tot onze diepe droef held onze
lieve man, vader, behuwd- en grootvader

JAN KOPER
in de ouderdom van 70 jaar.

Uit aller naam,
Wed. M. KOPER-KERMAN.

Zandvoort, 16 Februari 1940.
Smedestraat 13
De teraardebestelling zal plaats hebben op
Maandag 19 Febr, a.s. des n.m. 2.30 uur op
de Algemene begraafplaats te Zandvoort.
•Vertrek van het sterfhuis 2 uur.

12 Pebr. overleed te
Amsterdam de heer

F. W. DIEMER Sr.
in de ouderdom van
69 jaar.

L. B. Diemer,
Kosterstraat 12.
P. W. Diemer Jr
Koninginnew.35

DANKBETUIGING.
Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank aan Dr.
-van Praassen voor de
goede zorgen en belang-
stelling, die wij mochten
ondervinden ttjdens de
ziekte en het overlijden
-van mijn man.

Uit aller naam:
Wed. L. Pannekoek-

Middelhof.
Hugo de Grootstraat 19.

" DANKBETUIGING.
Hiermede betuigen wy
onze harteiyke dank aan
•de Zusters van Badhuis
Zeeduin en aan Dr.

.Tichelaar voor de zorg-
vuldige verpleging by
ziekte en overladen van
onze moeder.

Namens de familie
L. VISSER.

Zandvoort, 12 Febr.'40.

DANKBETUIGING.
By deze betuigen wü on-
ze dank aan allen voor
de betoonde belangstel-
ling by de viering van
ons 25-jarig Huwehjks
leest.

C. Paap.
M. Paap-Keur.

'Zandvoort, Febr. 1940.
•van Ostadestraat 16.

O n d e r t r o u w d :
SYBRANDUS BODDé

en
LILIAN C. J. BUURMAN
Huwelijksvoltrekking
Donderdag 29 Febr. ajs.
om 11 uur v.m. te Zand-
voort.
Zandvoort, 15 Febr. 1940

. Paradysweg 17.
Toekomstig adres:

ParadJjsweg 17bv.

Voor direct TE HUUR:
GEM. BOVENHUIS,
mooie stand centr. dorp,
best. uit grote suite, vrije
keuken, vaste wastafel,
telefoon. Prijs billijk.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43403.

Te koop wegens vertrek:
Lief prachtig mahonie
Salon-ameublement, be-
staande uit canapé, twee
crapauds, 4 stoelen, ovaal
tafeltje, salonkastje, prijs
ƒ 150; 18 lts gasradiatoï-
met marmerblad ƒ 50.—;
Bronzen kroon 4 lichten
ƒ 20.—; Old finish ovaal
spiegel ƒ 7.—; Marmeren
zuil met lamp ƒ 45.—;
Eiken buffet ƒ 15.; Eiken
ameubl. best. uit 2 cra-
pauds, 4 stoelen 50.—;
mahonie piano m. kope-
ren stoeltje ƒ 150.—•.
Br hur Zanrtv. Courant,
onder no. 43406.

TE KOOP GEVRAAGD:
FLINK KASTJE

Br. m. opg. maten en pr.
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43404.

GEVR. in klein gezin:
NET MEISJE,

goed kunn. werken, van
8.30 tot 4.30. Zondags vrij
Loon ƒ 6 p.w. Aanmelden
's avonds na 8 uur bij
mevr. De Bock, Konin-
ginneweg 28.

TE HUUR GEVR. per
1 Mrt aan zee of duink.
2 GEM. • KAMERS en
Keuken voor 2 pers. voor
het geh. jaar. Ook zomer
huisje.
Br. m. prijsopgave bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkery.
onder no. 43401.

Ter overname aangebo-
den wegens vertrek
8-pers. eikenh. -Ledikant
met bed en twee stoelen
en 'n tuin-ameublement,
Brederodestraat 3.

VERLOREN, gaande van
Boulevard de Pavauge
naar Plan Noord

ONDERDEEL
STOFZUIGER.

Gaarne terug te bezorgen
Da Costaplein 11.

Te koop of te huur gevr.:
in Zandvoort: een solied
HUIS, zo mogehjk met
garage; liefst niet te ver
van strand. Prijs 6 a 7
duizend gld.
Br. bur. «Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkery
onder no. 24.

Deze week:
Halter Bonbons

per half pond 20 et

Voor de Boterham:
Chocolade korrels

half pond 15 et
Chocolade Vlokken

half, pond 20 cfc
Gestampte' Muisjes

per ons 10 et
Witte Korrels

3 ons 25 et
Jam per pot 23 et

Chocolade pasta
per pot 10 et

Speculaas
per pond 25 et

Rondo's p. pond 25 et
Favoriet Biskwie

half pond 13 et
Frou Frou

half pond 20 et
Flikken met musket

half pond 25 et
Rumbonen

half pond 25 et

Willem v.d. Werff
Gasthuispl.l Tel. 2129

DE WAAG vraagt een
NETTE LEERLING-
VERKOOPSTER.

Leeftijd pijn. 18 jaar.
Haltestraat 40. '

GEVRAAGD:
GEM. ZIT- en 2 SL.K.
met liefst vrge keuken,
v.h, geh. jaar, per 1/4 of
1/5. Br. met prijsopgave
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 43402.

DAT HAD U NIET GEDACHT
dat uw «cho«nt|«B Z66
lijn, ol> nieuw kondan
worden gerepareerd. Dat
l» het werk, dat een wer*
KelUKe „mchoomneker"
tlt«kt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

'GEVRAAGD:
EEN JUFFROUW VOOR KANTOOR EN WINKEL
Eigenhandig geschreven brieven met opgave van
verlangd salaris onder no. 43405 bur. van de Zand-
"voortse Courant, Gertenbachs Drukkery.

Te koop
G EEN-PERSOONS KAPOKBEDDEN
2 EENPERSOONS IJZEREN LEDIKANTEN
1 EIKEN SALONTAFEL
2 EIKEN SPIEGELS
l EIKEN LINNENKAST
l EIKEN THEETAFEL
l EIKEN KLOK MET KOPEREN KANNEN
l TWWE-PERSOONS EIKEN WASKAST
l JAARSMA HAARD
'2 CRAPAUDS
l VLOERKLEED MET KLEINE KLEEDJES
5 BLOEMTAFELTJES
KEUKENUITRUSTING (groen)
TAFELKLEED, DIVANKLEED, DIVAN en
SCHUIFTAFEL.

Oo&torparkstr.

GEVESTIGD:

E. A. FRANSSEN
Gediplomeerd makelaar

BREDERODESTRAAT 88 Tel. 2985

Belast zich met
Koop en verkoop, huur en verhuur van huizen en
villa's
Hypotheken en taxatiën
Assurantiën op elk gebied

Laat nu uw huizen, villa's en pensions inschrijven
INLICHTINGEN GRATIS

Zwarte
Herenmoüères

met rubberonderwerk
het model
voor droge voeten

vanaf f 3,75

Grote Krocht 13
Telefoon 2106

ZONDAG 18 FEBRUARI 7.30 UUR in de
NED. HERV. KERK

l
te geven door de Chr. Zangvereniging „Immanuël"
onder leiding van Jac. Zwaan, met belangeloze me-
dewerking van

Mej* Lien Wit, alt
Jac* Zwaan, orgel
Herman Dees, orgelbegeleiding
Toegang 20 cent. Militairen vrij

De
heeft nog steeds koopjes

!

*•

THEATER „MO N OP OLE"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 17 tot en met Dinsdag 20 Febr. 8 u.
4 Dagen! 4 Opvoeringen van het meest ontzagwek-
kende filmwerk van dit jaar!

TARZAN'S VERBANNING
(TARZAN FINDS A SON) - Johnny Weismuller
als de enige en echte authentieke Tarzan. — Een
ontzagwekkend avontuur! Nieuw in elk opzicht!
Tarzan is terug! Opnieuw schalt zijn roep door het
oerwoud en brengt U het wonder van een grandioze
avonturenfilm! Nieuw! Ontzagwekkend! Tarzan
heeft een zoon. Het oerwoud weerkaatst zyn kreet,
zy'n zoon is in gevaar. Tarzans verbanning is de
film welke 14 achtereenvolgende weken met enorm
succes in Amsterdam vertoond is.
Zie de reclame aan ons theater!

Als tweede hoofdfilm:

Mama's Bruigom
met Judy Garland en Freddie Bartholomcw. — Een
heerlijke amusante film waarbij de lachsalvo's niet
uit de zaal zijn. — Toegang boven 14 jaar. — Entree
Parket 35 et, Parterre 60 et, Stalles en Balcon 75 et,
Loge 90 et, alles inbegrepen — Entree Militairen
tot de rang van Onderoff.: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40 et.

Zondagmiddag half drie F A M [ L I E-M A T I N E E
opvoering van het amusante fihnwerk

Mama's Bruigom
'n Heerlijke amusante film, waarbij jong en oud
zich kostelijk zullen vermaken. Entree 20-30-40 cent

ATTENTIE! Woensdag 21 Febr. 8 uur
VOORSTELLING VOOR MILITAIREN.
Opvoering van

CHINEES GOUD
Als tweede hoofdfilm:

Bulldog Drummond ontsnapt
Voor niet-militairen een beperkt aantal kaarten
verkrygbaar a 30 et. Toegang boven 18 jaar.

DONDERDAG 22 FEBRUARI 8 UUR:
op veelvuldig verzoek nog één voorstelling van:

STORMDU1VELS
met Spencer Tracy, Freddy Bartholomew, Lionel
Barrymore. — Een waarachtig meesterwerk, dat U
een ontroering voor Uw leven zal schenken.
Entree 30—54—75 cent. Toegang voor iedere leeftyd.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
plaatst advertenties voor II in
alle bladen buiten Zandvoort

Achterweg 1 b.d. Haltestraat Tel. 2135

brengen deze week een grote sortering

KOUSEN
in alle prJgzen en kwaliteiten.

Reeds vanaf 4-9 cent
Bovendien by ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Ook in onze ATEP-afdeling vindt U een grote sor-
tering.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
HALTESTRAAT 40 TELEFOON 2087

EENS KLANT

Wie goed
en goedkoop wil kopen
moet weten, dat er maar één adres ter plaatse is,
waar dat kan.
Als we de artikelen noemen zoals,
rijwielen, rij'wiel-onderdelen. electra-artikelen, kin-
der- en wandelwagentjes, luxe vazen, rookstandaards,
lampekappen, schemerlampen enz.
dan weet ieder, dat dit is by de

Goedkope Amsterdammer
Zie de Etalages en de Toonkamer; een grote keuze
is steeds voorhanden.

Wacht niet te iang
om Uw rijwiel te laten nazien. Het weer kan zó
omslaan, zodat U om uw rijwiel verlegen zit.

Wij maken Uw rijwiel geheel nieuw!
alles met eerste klas onderdelen. Vraagt eens vrij-
blijvend prijs, en u zult versteld staan.

Dus naar

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574

Lees bij Leesbibliotheek
Gelria, dan heeft U steeds
de nieuwste boekc

3012
3010
3008
3013
3009

BAXTER, O. O. Reata's triomf.
GRECORY, J. De hoogste kaart.
HARVEY, G. Eerlük in de echt.
MAC, DON. Het geheimzinnige zegel.
MANN, E. B. Kruit beslist.

3007 RAINE, W. M. Als haat regeert.
3006 RUBEL, J. Zyn laatste wens.
3011 SELTZER, C. A. Jim, de pistoolvechter.
3005 WYCK, MASON. Spionnen in China

GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1



Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 35
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VIERDAG
(Dames en kinderen).

J. A. B. VAN PAGES,
M.O. Hch. Oef., gediplomeerd v.h. Ned Genoot-
achap voor' Heilgymnastiek en Massage.

SPORT
VOETBAL.

Door bemiddeling van den uitgever der Zandv. Ct
•ontvingen wU het Februari-nummer van „De
Meeuw", dat tevens een jubileum-nummer is, want
de Zeemeeuwen bestond op 2 Februari j.l. 20 jaar.

Zoals voorzitter de Jong daarin mededeelt, zün
de abnormale tijdsomstandigheden oorzaak, dat de-
ze gebeurtenis niet officieel wordt herdacht. Het
ligt echter in het voornemen de gewone jaarlijkse
feestavond, welke op 23 Maart wordt gehouden, een
bijzonder tintje te geven.

Op Interessante wijze vinden we in genoemd ju-
bileum-nummer een beknopte opsomming van het
ontstaan en de groei der vereniging, terwijl ten-
slotte lof wordt gebracht aan de ijs- en buffet-
commissie, die er voor gezorgd heeft, dat de Zee-
meeuwen in hét jubileum-j aar niet slechts haar
verplichtingen zal kunnen nakomen, maar dat nog
een appeltje voor de dorst overbluft.

Aan het uitstekende bestuur van de Zeemeeuwen,
en aan al die stille werkers, van deze plaats onze
gelukwensen.

J.S.

ZWEMCLUB ZANDVOOBT Z.C.Z.
Donderdag j.l. was het weer prettig druk op de

oefenavond. Maar nog lang niet druk genoeg. Dus
leden en adspiranten sla toch vooral de Donderdag-
avond niet over. Er is een aanvang gemaakt met
het rondbrengen der nieuwe diploma's, wat door
't slechte weer steeds uitgesteld moest worden. Nog-
maals wijs ik er op, dat zij die nog oude schuld
hebben, deze op de oefenavond of bij mij thuis kunnen
voldoen, waar ook de nieuwe contributies gaarne
worden ontvangen. Ouders en kinderen, die nog
geen lid zrjn van de Z.C.Z. vraagt inlichtingen
aan onderstaand adres. Leert allen nog zwemmen
vóór de zomer in 't land is. De kosten zijn gering.
De hier verbluf houdende militairen zon ook wei-
kom.

Vertrek bus Donderdags 7 uur van Garage P.
Kerkmaa, Haltestraat.

S. Hennis-Dorreboom, v. Speykstr. I5a.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week hield de heer A. Elffers Azn. voor

de oudste groep een lezing over lithografie. Spreker
zette na een inleiding over ontstaan en ontwikke-
ling eerst uiteen hoe een litho gemaakt wordt, gaf
het grote verschil tussen een handgedrukte en een
machinaal gedrukte litho v/eer en gaf ons een idee,
welke zorg er aan een goede litho besteed wordt.
Ook vertelde hij o.a. hoe er in meerdere kleuren
gedrukt kan worden. Na de pauze werden de ter
illustratie meegenomen affiches besoroken, waarna
de avond met pianospel besloten werd. Het was een
leerzame avond, mede door de wijze, waarop het
onderwerp besproken werd.

Het programma van Zaterdag 17 Februari is ge-
wjjzigd. Door ziekte van den voorzitter der Haar-
lemse J.G. kon de bespreking over het Sterkamp
met deze afdeling niet plaats vinden, zodat de aan- i
gekoadigde voorbereidingsavond niet door kan
gaan. In verband hiermede wordt Zaterdag 17 Febr.
een avond voor de jongeren.

Luistert Luistert
naar

De nood der tijden en de Bellamy-gedachte!
Hierover spreekt op ZO FEBRUARI te 16.25 uur,
voor de H.IJS.O.-microfoon, op golflengte 301 m:

MR. DR. P. USSEL DE SCHEPPER
Voorzitter van de Internation. Vereniging Bellamy Zegt bet voort!

GROENTEHAL A, v, STEUNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 2770

MOOI LOF
GEKRABDE WORTELTJES, per pond
3 pond WORTELEN
3 pond UIEN
GESNEDEN RODE KOOL, per ponfl
Extra VAT SNIJBONEN, per pond
CITROENEN.
JAFFA SINAASAPPELEN, 10 voor

Scliiitiersweik is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

Luxe
Taxibedr i j f

Grote Krocht 18

Telefoon 2255

A T T E N T B E
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (afleggen) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHTJISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen Jn andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

«i werkelijke Rijwielhersteller
i woont te Zandvoort !
Het adres is

H* C. van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19

GAZELLE RIJWIELEN

M l E P V A f t i E G E R E N

Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANFLEIN 5 PLAN NOORD

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

21. Hu wacht niet lang, maar neemt de Kuiten
En is in twee, drie tellen buiten,
Omdat van een der ruiten 't glas
Bü al 't" gedraai gebroken was;
Op een der vleugels zittend, ziet
HU weldra Holland in 't verschiet:
Hoera!" zo roept hu blij van zinnen,
„De avonturen gaan beginnen!"

22. In 't uitzicht op die avonturen
Krijgt Jimmy plots'ling apenkuren;
Hij springt en huppelt in het rond,
Maar weldra maakt hy 't al te bont:
Hij doet een misstap met z'n voet
En schiet omlaag met grote spoed;
Gelukkig voor de stakker vloog
De vliegmachine niet erg hoog.

Glas- en Verfhandel
A. KROMHOUT

HALTESTRAAT 24
ANNEX DROGISTERIJ - TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en V> kg- klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.
PETROLEUM, per liter 9V2 ot

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, TeL2164

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDE^- EN BOVEIVHUIZEIV
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wy ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

SPERCIEBONEN uit het vat (extra),
KOOLRAAP, per pond
SCHORSENEREN, 3 pond ..
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a
BLOEMKOOL, hagelwit ..
SINAASAPPELEN, 10 voor .
NIEUWE NOTEN, per pond
STOOFPEREN, roodkokers, 3 pond
BELLEFLEURS, 3 pond
MANDARIJNEN, honingzoet, 10 voor
MOESGOTJDREINETTEN, per kg ..
ZOETE STOOFAPPELEN, 3 pond ..

per

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en. blijft toch

I. J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als

bij aankoop v. ƒ 0,50 (uitgez. suiker en boter)

l reep chocolade

2 ons sdiouderiiam voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

2 ons TONGEWORST ...... 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/2 et
2 ons BOTERHAMWORS1 .. .. 22i/, et
V. pond BLOEDWORST ...... 20 et
*•/~ pond LEVERWORST ...... 20 et
RAUWE ROOKWORST, per pond . . 59 et"
Berliner Lever
Leverkaas Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees v.f a. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL . . 25 et
TARWEBLOEM, per pona ...... 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond ..... 10 — 14 — 18 et
Bus TAPELKOEK
ABRICOZEN, per pond
PRUIMEDANTEN, per pond
GEDROOGDE APPELTJES
SPLITERWTEN, per pond
GROENE ERWTEN, per pond

.. 19 et

.. 58 et

.. 29 et
per pond 38 et

.. 15 et

.. 14 et
RINGERS BLOKJES CACAO met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

I. J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

GEBRUIK VLEES
BIJ ELK MIDDAGMAAL1
Een goede raad van „De Concurrent"

OSSEVLEES
2 pond RIBLAPPEN ƒ 1,00
2 pond PRIMA OSSELAPPEN .. ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ 0,85
2V2 P<»nd WINKELLAPPEN .. .. ƒ 1,00
2 pond ROSBIEP ƒ 1,00
2 pond LENDE ƒ1,05
2 pond HAAS of BIEFSTUK .. ƒ 1,20

PRIMA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN, per pond ƒ 0,55—0,60
FRICANDEATJ, per pond ƒ 0,70

ZUIVER LAMSVLEES
2 pond LAMSBORST
SCHOTJDERKARBONADE, 2 pond
RIB en HAAS, 2 pond
2 pond LAMSBOUT

ECHT GELD. VARKENSVLEES
SCHOUDERKARBONADE, per pond ƒ 0,50
RIBKARBONADE, per pond .. ..ƒ 0,55
HAASKARBONADE, per ponfl .. ƒ 0,60
PRICANDEAU, p. pond ƒ 0.65, 2 pd ƒ 1,20

l
+

+

|

ONZE ROEM : 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 85 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons overheerlijk osserookvlees van het muisje en l ons
gelardeerde lever tezamen voor slechts 25 cent;
l pond prima gesmolten rundvet of l pond reuzel voor slechts
50 cent, zolang de voorraad strekt

Bij „De Concurrent" kopen is geld besparen. Dus allen naar A

„DE CONCURRENT" l
Haltestraat 5 - Telefoon 2994

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging-

Ziet tl o elafeffG/

16 et
10 et
12 et
10 et
10 et
15 et
4 et
60 et
18 et
5 et
25 et
25 et
25 et
40 et
35 et
25 et
25 et
25 et
20 et
25 Ct

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 18 Febr. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFOKM. KERK IN HERSTELD VERBAND

Brederodestraat 31
Zondag 18 Febr. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg,

Zondag 18 Febr. 10 en 5 uur: Dr. N. A. Waaning..

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 18 Febr. 10.30 uur: Ds. H. A. C. Snethlage-
van Hlllegersberg.

Zondagsschool van 12—1.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.

Spreker de heer Joh. H. van Oostveen, evange--
list te Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Geen opgaaf ontvangen.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 9 tot en met 15 Februari 1940.

Geboren: Cornelia Johanna, dochter van P. J. de-
Muynck en C. Kamsma, Noordbuurt 7.

Ondertrouwd: J. C. van der Plaat en M. H. van
Elk; J. Schaap en M. Vos; S. Boddé en L. C. J.
Buurman; W. A. Bol en K. Alderden.

Overleden: H. D. Pannekoek, oud 77 jaren; J. van
Roon, weduwe van W. Visser, oud 86 jaren.

Dames!
Ik vraag Uw aandacht!

IK BEN

PEXY

Ik wil voortaan voor U de f{jne was ver-
zorgen.

IK BEN GEHEEL NEUTRAAL
tast dus de fijnste weefsels niet aan. De
teerste kleuren kunt u met nüj behandelen.

Bovendien ben ik goedkoop
PER PAKJE 25 CENT
Vraagt geheel vrijblijvend brochure.

Alleen verkrijgbaar bU

Drogisterij L.BIaauboer
HALTESTRAAT 46 TELEFOON 2392
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Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ liOO
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
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Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zal «hoort
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van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
By contract en in de badgastenlljst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Eens zullen redelijkheid en recht zegevieren,
want wij zijn mensen en geen dieren.

DRIE SLAGKRUISERS
Een militair-technische beschouwing van een des-
kundige? O neen, want ik ben totaal onbevoegd
op dat terrein.

En dan toch een beschouwing over het feit, dat
onze Regering zich heeft uitgesproken vóór de bouw
van een drietal slagkruisers? Ja, maar een nuchter
menselijke, als waartoe nog altijd iedere Nederlan-
der het recht heeft.

Of slagkruisers wel het aangewezen materieel zijn
in het verdedigingsstelsel van Indié, blijft dus even-
zeer onbesproken als de vraag of drie van dergelijke
gevaarten van 26.500 ton wel voldoende zijn. Schrij-
ver dezes heeft daarvan geen verstand en de mees-
ten der lezers vermoedelijk evenmin.

Maar aan deze zaak zitten enkele kanten, waar-
omtrent leken wél een oordeel kunnen hebben, en
die wil ik in dit artikel dan ook belichten.

Daar is dan eerst de kostenvraag.
Met een omlijsting van klein materieel en ver-

betering van de marinebasis van Soerabaia schat
de militaire medewerker van De Groene de uitga-
ven „in eens" op zeker 500 millioen gulden. Voor
exploitatie, onderhoud en vernieuwing komt daar
dan eventueel nog 60 millioen per jaar bij. ^

Nu weet ik wel, dat ten opzichte van de verdedi-
ging niet gauw gebruikt wordt het argument „er
is geen geld", het argument dat wél steeds omtrent
alle andere noodzakelijke of zeer wenselijke zaken
wordt aangevoerd, ook als ze niet eens in de mil-
lioenen lopen. Maar het reuze-bedrag dat nu ge-
vraagd zal worden mag ons leken — die dan toch
maar weer de rente en aflossing van het daartoe
geleende bedrag moeten opbrengen — toch wel de
eis doen stellen, dat alle deskundigen van de abso-
Inte noodzakelijkheid volkomen overtuigd zijn. Dit
nu zal wel blijken niet het geval te zijn, was in het
verleden althans geenszins het geval. Maar dan is
liet uit financieel oogpunt m.i. ook niet verant-
woord ons hele volk een dergelijke last op te leg-
gen. Er zijn grenzen aan het draagvermogen van
een klein volk, ook in militair opzicht.

Dan is daar de bouwtijd. Als alles meeloopt — en
vooral als Duitsland bereid is en blijft ons de be-
nodigdheden voor de bouw te leveren — dan zullen
deze schepen klaar zijn in 1946, dus over zes
jaar. En bedenk nu, dat men door de dreigende om-
standigheden van het heden komt tot het voorstel:
drie slagkruisers voor Indië. Maar voor het heden
zelf hebben ze geen. nut, want ze zijn niet — bij
wijze van spreken — morgen of overmorgen klaar,
doch pas over zes jaar. Welnu, dan mag dit voor-
stel ook niet steunen op het benauwende heden, al
zal de „willige" stemming in het volk en in de
Volksvertegenwoordiging misschien wel gunstig zijn
voor het „ja"-woord.

Omtrent de reden, waarom de Regering dan toch
haar goedkeuring heeft gehecht aan de bouw der
drie slagkruisers, schrijft dezelfde militaire mede-
werker van „De Groene" het volgende:

„De goedkeuring van de regering houdt nauw
verband met de belangen van de scheepsbou-
wers, de arbeiders daarbij toetrokken, de expor-
teurs van artikelen, welke naar Duitsland kun-
nen worden uitgevoerd tegen de invoer van
grondstoffen en afgewerkte onderdelen, heno-
digd voor de bouw van de schepen in Nederland.
De zaak komt tenslotte hierop neer, dat de ver-
bouwers van groente en aardappelen en de pro-
ducenten van kaas en andere levensmiddelen in
hoge mate zullen profiteren van de nieuwe
vlootbouw."

Als de zaak hierop werkelijk zou neerkomen en
hierom dus feitelijk zou draaien — wat we voorals-
aaog hopen dat niet het geval is —, dan is daarmee
de bouw van drie slagschepen m,i. niet méér doch
nog veel minder verantwoord. Laat men dan maar
liever koopvaardijschepen gaan bouwen.

En nu tenslotte de psychologische kant der kwes-
tie, m.i. de belangrijkste.

Op 'n ogenblik, dat de wereld in al haar voegen
fcraakt, dat er weer een mensenslachttag is aange-
vangen, komt onze Regering met een voorstel om
over zes jaar beter gevechtsklaar te zün. Weet onze
Regering soms al hoe de wereld er dan uit zal zien,
en hoe die tussenliggende zes jaren precies zullen
verlopen? Zal er dan nog of zal er al weer oorlog
zijn, of zal op z'n minst — ondanks de huidige oor-
log — de kans op nieuwe strijd met gevaar voor
onze neutraliteit nog even groot' zijn? Natuurlijk
•weet de Regering zulks niet, doch haar voorstel
getuigt van een geweldig pessimisme in deze. Bi)
de Regering schijnt enig geloof in een ietwat men-
eelJtjker toekomst niet te bestaan, zelfs schijnt ze
er niet de minste hoop op te hebben. Maar dat
geeft de Regering nog niet het recht om — zij het
dan ongewild — door dit voorstel bij ons hele volk
het vertrouwen in een betere toekomst te vernieti-
gen. En dat is, tenzij de Regering alleen zakelijke
bedoelingen zou hebben als in het citaat uit „De
Groene" aangeduid m.i. het fatale psychologisch
effect van dit voorstel, waarbij ons gevraagd wordt
ons reeds nu te prepareren voor 1946, De oorlog
om ons heen hebben we helaas te aanvaarden als
mensonterend feit, en de taak onze neutraliteit te
bewaren als zware plicht met alle ellende daaraan
verbonden maar niet aanvaarden hoeven we de
gedachte, dat ditmaal weer — evenals in 1914-'18 —
alles tevergeefs zal zijn.

Het gruwelijke heden en het gevaar voor een nog
gruwelijker morgen — ook voor ons land — moge
nóg zo ontmoedigend zijn voor allen die de vrede
willen, niemand, ook de Regering niet, mag door
een voorstel als dat van de drie slagkruisers ons
hele volk het uitzicht op een betere toekomst be-
nemen en dat gebeurt, als men de stikdonkere
nacht van heden doortrekt tot en voorbij 1946

En. daarom hoop ik van ganser harte, dat dit
voorstel nooit zal worden aangenomen. Zeer be-
nleuwd ben ik dan ook naar de geest,- die er in dit
opzicht in ons volk tot uiting zal komen.

met geweldige perspectieven
IV.

Mochten vrij in het vorig artikel aankondigen nu
iets over ons rioolstelsel te zullen schrijven in ver-
band met het aangekochte duinterrein, dan zijn de
volgende gedachten een richtlijn voor de mogelijk-
heden.

Bijna ieder jaar heeft men in de Gemeente
klachten over overstroomde gedeelten door riool-
water, dat bij enigszins hevige regenval in de om-
geving van Raadhuis, Schoolplein, Swaluëstraat en
Verlengde Haltestraat de wegen onbegaanbaar
maakt, doordat het regenwater uit de straatkolken
naar boven dringt en zelfs in de kelders en huizen
terecht komt.

Ook zijn de bassins waarin het rioolwater wordt
opgepompt een allesbehalve aangename verzameling
door de stank die de modderachtige brij af en toe
verspreidt — hoofdzakelijk bij warm weer — wat
des zomers een onhoudbare toestand is.

Het eerstgenoemde euvel vindt zijn oorzaak in
de geringe capaciteit van de rioolbuizen, die mis-
schien in de aanvang wel groot genoeg waren, maar
door de uitbreiding van de Gemeente steeds minder
aan het doel beantwoorden en de hoeveelheid water
niet meer kunnen verwerken.

En omdat bovendien de gehele riolering op één
buisleiding uitkomt, ontstaat er in de buizen van
het lager gelegen gedeelte zo'n sterke tegenstroom,
dat de blusleidingen met minder sterke helling en
kleiner diameter hun rioolstoffen niet meer weg
kunnen krijgen, zodat alleen het snel stromende
water van het hoog gelegen gedeelte het pompge-
maal bereikt.

Ook bleek, dat het weggepompte rioolwater in de
bassins niet meer voldoende snel wegzakte, zodat
geen water meer geloosd kon worden en er verleden
jaar weer enige bassins moesten worden gegraven,
dus nog meer stankoppervlakten.

Wij hebben dus met twee belangrijke factoren te
maken en voor dit geval was maar één oplossing
mogelijk, n.l. de Gemeenteriolering te splitsen in
drie afzonderlijke leidingen en het rioolwater een
proces te doen doen ondergaan, waardoor het water
gezuiverd aan de omgeving wordt toegevoegd.

Dit laatste is van zo'n groot belang voor- de Ge-
meente, dat eerst na grondige studie een besluit
in deze zal kunnen worden genomen.

De eerste kwestie is een zuiver technische, die zo-
veel hoofdbrekens niet zal kosten, want het ligt
voor de hand, dat de riolering van Brederodestraat
en omgeving apart komt, die van midden-Zand-
voort apart en die van de Zeestraat en het Noorde-
lijk gedeelte apart.

Nu staat het nog niet vast, welk systeem bij de
zuivering van het rioolwater zal worden gevolgd.
Men kan dat op verschillende manieren doen. Enige,
daarvan zijn de z.g. bacteriologische, de mechani-
sche en de biologische zuivering.

De keuze van de zuiveringsmethode zal echter be-
heerst worden door:

1. aanlegkosten;
2. exploitatiekosten;
3. de nuttige bruikbaarheid van de afkomende

stoffen voor het vruchtbaarmaken van duin-
grond.

Het is niet mogelijk in kort bestek de finesses

aan te geven van diverse zuiveringsmanieren, wat
trouwens een taak is van deskundigen. Vereist is
daarbij de samenwerking van den chcmicus-bioloog
en den civiel ingenieur.

Welk systeem, ook genomen wordt, in elk geval
komt het hierop neer, dat ergens — of op de plaats
van de tegenwoordige bassins of in het aangekochte
gedeelte duinterrein — een inrichting wordt ge-
bouwd, waar het rioolwater wordt opgevangen en
gezuiverd, zodat l o. zuiver water ontstaat, dat nog
wel niet als drinkwater geschikt kan worden geacht,
doch dit zeer nabij komt, en 2o. slib.

Het gebouwen-complex hiervoor nodig zal wat het
uiterlijk aanzien betreft, steeds een merkwaardige
indruk achterlaten, daar de krachten die nodig
zijn om het water te zuiveren en de daarbij komen-
de bouwsels van zodanige aard zijn, dat men met
verbazing de uitkomsten van het menselijk vernuft
en de eenvoudige constructies aanschouwt.

Zo'n inrichting wordt in de regel door aardige
tuinaanleg omgeven en door boomaanplant om-
zoomd, zodat het geheel — dat om wille van het
practische gebruik een moderne vorm hieeft en
waarvan het wateroppervlak aan de buitenlucht is
blootgesteld wegens gewenste zuurstofopname, —
zelfs de gedachte aan vuil water niet verraadt.

Dit water zal nu door een pijpleiding in het pas-
gekochte duinterrein worden gepompt, om zodoende
het waterpeil op de juiste hoogte te houden.

Hierdoor zullen ook sloten of z.g. afvoerkanalen
moeten ontstaan, die de teelgronden en de te ma-
ken bebossing moeten voeden.

Het verkregen slib, ontstaan door de bewerkte af-
scheiding van de vaste stoffen en het water, wordt
verzameld en kan na uitdroging als mest worden
gebruikt.

Ongetwijfeld zullen deze plannen geld kosten,
hoeveel?

Voor Amsterdam-Oost werd in 1923 een installatie
gebouw, berekend op 25.000 inwoners.

Van het oorspronkelijke plan werd 1/3 gemaakt,
het kostte ƒ 90.000. Daar echter enige werken voor
25.000 inwoners kunnen dienen, o.a. pompstation en
dienstgebouwtje, kunnen de aanlegkosten, exclusief
grondkosten, worden gesteld op ƒ 9,30 per inwoner.

Voor Amsterdam-West werd eveneens een instal-
latie gebouwd voor 25.000 inwoners, die kostte rond
ƒ 16.000, of ƒ 6.40 per inwoner.

De exploitatiekosten waren te stellen op ƒ l,—
per inwoner per jaar.

Voor onze Gemeente met pl.m. .9000 inwoners zal
toch de capaciteit op minstens 25000 moeten worden
gesteld met het oog op het seizoen.

De verwachting voor onze Gemeente betreffende
de aanleg- en exploitatiekosten is echter, met het
oog op de vindingen en verbeteringen van de laat-
ste tijd, dat zij niet zo hoog zullen zijn.

In deze aangelegenheid kan echter de gemeente
niet alleen beslissen. Zij heeft nodig voorlichting en
advies van het RIZA — dat is het Rijks Instituut
Zuivering Afvalwater —, dat in deze aangelegen-
heden met haar advies aan de Hogere Besturen, die
leninssplannen hebben goed te keuren, toonaan-
gevend is.

Het Gemeentebestuur en de Dienst voor P.W.
zijn in deze reeds bezig zich op de hoogte te stellen
van de mogelijkheden.

WETHOUDER VAN P. W.

DISTRIBUTIE-VOORSCHRIFTEN.
De Burgemeester van Zandvoort maakt hekend,

dat de door hem vastgestelde Algemeen verbinden-
de voorschriften in het belang van een goede distri-
butie te Zandvoort vanaf heden gedurende drie
maanden voor een ieder op de gemeentesecretarie
zjjn ter lezing gelegd.

Zandvoort, 19 Februari 1940.
De Burgemeester voornoemd,

VAN ALPHEN.

31 FEBRUARI 1940,

Waarde lezeres of lezer, hebt u zich wel eens ver-
veeld? Echt, intens verveeld. Dat je er kriegel van
werd?

Indien TJ deze vraag met „ja" moet beantwoor-
den, dan spijt me dat voor U, want verveling is
een naar ding, en menigeen doet uit louter verve-
Ung rare dingen, maar heel vaak is het heus niet
nodig dat dit landerig gevoel U bekruipt.

De mens, die nu eenmaal met hersens geschapen
is, al zou men dat vaak niet zeggen, heeft niet no-
dig zich te vervelen. Niet in gezelschap en zeker
niet als de mens alleen is.

Nou ja, zult gij dorpeling antwoorden, als Je in
de stad woont, dan is het best mogelijk dat men
zich niet behoeft te vervelen, maar zo een winter
in Zandvoort, dat is iets ergs. Zo stil en saai.

Neen, duizendmaal neen! De wintermaanden te
Zandvoort zijn niet vervelend, ze hebben evengoed
hun bekoring als de overige maanden, maar rnen
moet nu eenmaal zijn ogen, oren en bovendien zün
hersens weten te gebruiken.

Het is deze winter bitterkoud in Zandvoort. Ze-
ker, maar het is er heus niets kouder dan overal
elders. Maar wel mooier! Het smetteloze wit der
besneeuwde duinen, de prachtige luchten boven het
grauwe watervlak! Gebruik uw ogen ook eens om
het mooie te zien I Loop eens door de nauwe dorps-
straatjes en zie de kleine, pittoreske huisjes, be-
dolven onder de zware witte last. Lokt U dat niet
meer dan de modderige winkelstraten, de bruine
asphaltsloten in de grote stad?

Maar het is er zo stil, zult u zeggen.
Inderdaad, het is op het ogenblik stil in ons dorp.

Maar is stilte iets onaangenaams? Iets vervelends?
Ik vind van niet.

Stilte, werkelijke stilte, Is een zeldzaam goed, iets
kostbaars. De stilte geeft de mens gelegenheid om
te denken, te proberen 's wereld loop te doorgron-

den en te begrijpen. Maar probeer dan eerst Uzelf
te peilen, TJzelf te begrijpen. Dat zal U niet gemak-
kelijk vallen, maar het is o, zo nuttig. De uren die
U op deze manier doorbrengt, zult U zich zeker
niet vervelen. U zult wellicht antwoorden: ik ken
mezelf. Is dat werkelijk waar? Hoe weinig mensen
kennen zichzelf! Ze denken iedereen te kunnen be-
grijpen, keuren daden af en goed die een ander be-
gaat, maar zichzelf kennen ze niet. Ze doen er
trouwens niet de minste moeite voor, hetgeen zeer,
zeer jammer is. Het is zo leerzaam en nuttig zich-
zelf te begrijpen. Dagettjks doet gij dingen, die gij
misschien veel beter niet had kunnen doen. Din-
gen waarmede gij Uzelf, of wat veel erger is, een
ander benadeelt. Valt deze daad dan op U terug,
dan is Uw enig verweer: „hoe heb ik zoiets kun-
nen doen? Ik begrijp mezelf niet!"

Welnu, de stille wintermaanden zrjn brj uitstek
geschikt om zichzelf te leren kennen. Wanneer bui-
ten de natuur gevangen ligt in de ijzige greep der
koude, binnen de kachel snort, mijmer dan eens
over een zeer gewichtig persoontje: Uzelf. Laat Uw
leven de revue passeren en leg uw daden één voor
één eens op de schaal. De schaal des gewetens.
Wees dan een rechtvaardige, maar strenge rechter.
Ik weet zeer goed, U hebt, evenals ik, veel dingen
in uw leven gedaan, die U thans, maanden, jaren
later, onbegrijpelijk voorkomen. Waarom heb ik
toen zo gehandeld, waarom reageerde ik toen zo

Waarom? Omdat gij mrj en ik U niet begreep.
Maar hoe zouden wij elkaar kunnen begrijpen, als
we niet eens onszelf begrijpen?

Zo gaat het in kleine, maar helaas ook in grote
zaken des levens. Vele wereldrampen zyn ontstaan
en ontstaan nog dagelijks doordat we elkaar niet
kunnen begrijpen.

Gij zult zien, waarde lezeres en lezer, indien gij
Uzelf doorgrond hebt, weet wat gij waard zijt, dan
zal het U ook veel gemakkelijker vallen een ander
te begrijpen, zijn daden het juiste gewicht toe te
kennen.

Ik ben een idealist, toch weet ik wel dat het mij
niet lukken zal, ons dorp tot een woonplaats met
elkaar geheel begrijpende inwoners te maken. Het
is de fout. de vloek dezer eeuw, dat er mensen zul-
len blijven bestaan die een ander niet willen be-
grrjpen. Maar indien dit artikeltje er toe kan lei-
den, dat enigen van U enkele uren inplaats van
zich te vervelen, zich overgeven aan een studie tot
zelfkennis, welnu dan is mijn doel bereikt, dan ben
ik tevreden.

Dan. maar ook dan alleen, heb ik deze, misschien
vervelende, regels over verveling niet tevergeefs
geschreven.

ERIC W.

SPORT
HARDRIJDERIJ OP SCHAATSEN.

Op het ondergelopen terrein van de voetbalver-
eniging „Zandvoort" hadden Zaterdagmiddag wed-
strijden plaats voor militairen en burgers over twea
ronden van plm. 700 m.

Een groot aantal prijzen was voor deze wedstrijd
beschikbaar gesteld, zoals fruitmanden, aardappe-
len, worsten en brandstoffen.

Er werd goed gereden, doch de korte baan deed
wel zijn invloed gelden op de gemaakte trjden.

De militair H. Wolda maakte de kortste tijd van
allen, n.l. l min. 159/10 sec. Ook de 2e prijswinnaar
van de militairen bleef nog beneden de snelste tijd
van de burgers, n.l. l min. 17 2/10 sec..

De uitslag van de wedstrijd voor burgers luidde:
1. D. W. Akooy l min. 17 7/10 sec.; 2. J. Hennis l
min. 18 sec.; 3. Van Rongen l min. 19 9/10 sec.;
4. J. v.d. Bos l min. 228/10 sec.; 5. T. v. Sternen l
min. 25 1/10 sec.; 6. A. v.d. Walle; 7. C. Koning;
8. Kalk; 9. R. v. Duin; 10. A. Koper; 11. S. v.d.
Kooi; 12. G. Brumsma; 13. A. Weber.

Tot slot was er nog een wedstrijd over vier ron-
den om een extra-prijs, die door den heer S. van
der Kooi beschikbaar was gesteld voor de winnaars
van de Ie en 2e prijs.

In deze zeer spannende wedstrijd werd D. W. v.
Akooy met klein verschil eerste vóór J. Hennis.

Onmiddellijk na de wedstrijden werden in het
clubgebouw door den heer J. Keur de prijzen uit-
gereikt.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Oefenavond: Donderdag. Vertrek bus 7 uur van

garage P. Kerkman, Haltestraat. Militairen zijn
welkom.

Tot onze vreugde hebben wij weer verschillende
nieuwe leden geboekt. Ook de oefenavond is beter
bezocht, na de winterpret. Voorziet u allen van ons
Zandvoortse wapen. Ook nog mantel- en jasinsignes
in voorraad.

S. Hennis-Dorreboom, v. Speykstr. 15a

O f f i c i ë l e M e d e d e l i n g e n
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr.: G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Telef. 2358
Vastgesteld voor Zondag a.s.:

Zeemeeuwen l—Haarlem 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 2, Zandvoort 2, 10.30 uur.
Zeemeeuwen 3—Edo 4, uitgesteld.
Zeemeeuwen 4—Heemstede 2, 10 uur.
R.C.H, b jun.-Zeemeeuwen jun., 10 uur.

Adspiranten:
Zeemeeuwen a—Edo a, 2.30 uur.

Zeemeeuwen b—Edo d, 2.30 uur.
In ons cluborgaaii van Februari staat abusieve-

lijk vermeld, dat onze feestavond op 23 Maart zal
plaats vinden. Dit moet zijn Zondag 1ste Paasdag
24 Maart.

A.s. Maandag Bestuursvergadering ten huize van
C. Bluijs, Haltestraat 25.

„ER ZIJ RECHT"
Als de voortekenen niet bedriegen, zal de opvoe-

ring van „Er zij recht" door „De Schakel" a.s. Zon-
dagavond het hoogtepunt worden van het seizoen.
Slechts zelden wordt een toneelwerk geschreven met
zo'n diepe betekenis en zelden zo'n moeilijk vraag-
stuk als de rechtspraak op zulk een aangrijpende
wijze behandeld. Het is dan ook met een zekere
schroom, dat ik mij er aan waag als volslagen leek
een onderwerp te bespreken, dat zo diep in onze
samenleving ingrijpt als de rechtspraak, uit de
aard der zaak kan ik slechts aan de buitenkant
blijven.

Rechtspraak moet worden beschouwd als een ab-
solute noodzakelijkheid, voortvloeiende uit het on-
volmaakt zijn van den mens. Naarmate de bescha-
ving voortschrijd't zal Üe criminaliteit afnemen,
maar toch nooit geheel verdwijnen. Zelfs de Gods-
dienstleer, in welke vorm ook, is daarin niet ge-
slaagd. Alleen de toemeting en toepassing van de
straf heeft in de loop der jaren een grondige ver-
andering ondergaan. Wie denkt niet met afgrijzen
aan de tijd, dat schuldigen of vermeende schuldigen
in de arena werden bijeengedreven om — ten ver-
make van de volksmassa's — aan de wilde dieren te
worden overgeleverd. Wie heeft niet gerild bij het
aanschouwen van de folterwerktuigen die moesten
dienen om den verdachte een bekentenis af te
dwingen. Die tijden zrjn gelukkig voorbrj. Andere
geestesstromingen zijn ontstaan. Stromingen, sterk
genoeg om hun stempel der humaniteit te drukken
op de toepassing der straf. Maar ook op het toe-
meten der straf hebben zü niet nagelaten haar zegen
rijke invloed uit te oefenen. Wrj denken hierbij aan
het recht van de verdediging, het psychiatrisch on-
derzoek en het instituut der voorwaardelijke ver-
oordeling. De geblinddoekte Vrouwe Justitia zal nu
niet meer het volle gewicht van de misdaad in
haar éne schaal gelegd kragen, zonder dat ook in
de andere schaal nauwkeurig is afgewogen hoe en
onder welke omstandigheden de misdaad is ge-
pleegd.

Dit nu is het onderwerp dat behandeld wordt in
„Er zij recht". Het stuk verdient aller belangstelling

VISCA.

WIE HELPT?
Een a.s. moeder, niet brj machte het nodige te

kopen voor de baby, heeft nog gebrek aan een wol-
len dekentje en luiers.

Zrj, die hiervoor wat te missen hebben, kunnen
dit afgeven in Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l,
ook wordt het gaarne gehaald.

GESLAAGD.
Op de in den Haag gehouden examens voor cou-

peuse slaagden de dames T. Hollenbere en S. Paap
uit Zandvoort. Zij werden opgeleid op de Eerste
Ned. Mode vakschool vereniging van mej. Elferink.
te Haarlem.

DIEFSTAL VAN EEN SCHRIJFMACHINE.
Te Zandvoort werd een dezer dagen aangehott-

den een jeugdig persoon, die zich schuldig had ge-
maakt aan diefstal van een koffer, inhoudende een
schrijfmachine. Proces-verbaal werd opgemaakt.



Zondag 25 Februari
Groot Badhuis, 8.15 uur

De Schakel
Entree 40 et, plus bel.

Buitengewone voorstelling m drie bedrijven.-

r zij ree
Na afloop GROOT BAL

onder leiding van J. Stol Jr.

GROOT DANSORKEST

Plaatsbespreking op de dag
der voorstelling van 2—3 uur
aan de zaal

CONCERT CHR. ZANGVER. „IMMANUEL"

i De Chr. Zangvereniging „Immanuël", Dir. Jao.
Zwaan, gaf op Zondag 18 Februari een goed ge-
slaagde uitvoering in. de Ned. Herv. Kerk te Zand-
voort, ten bate van de Diaconie.

Belangeloze medewerking werd verleend door mej,
Lien Wit, alt, alsmede door de heren Jac. Zwaan,
orgel en Herm. Dees, orgelbegeleiding bij de koren.

Met het zingen van een zeer toepasselijk lied (Ge-
zang 111) door de aanwezigen werd de avond ge-
opend.

De heer Jao. Zwaan speelde twee koraal-voorspe-
len „Vater TJnser" en Waohet auf" van J. S. Bach.
Het laatste, afgezien van enkele.technische vlekjes
in de begeleiding, voldeed zeer wat de registratie
betrof. Hierna kregen we het altijd mooie „Ave
verum" van Mozart door het koor (met orgelbegel.)
te horen.

Het werkje viel een verdienstelijke vertolking te
beurt en de orgelbegeleiding sloot zich goed bij de
zang aan.
• In „O Domine Jesu Christe" (16e eeuw) dat a
capella werd gezongen kon men van de goede en
minder goede kwaliteiten van het koor getuigen.
Enkele sopranen zijn soms wat schril van timbre.
Alten, en vooral de tenoren en bassen vielen op
door een behoorlek zingen.

Alleen dien ik te wijzen op een herhaald
ongeluk inzetten der stemmen, een euvel, dat zich
later ook steeds voordeed.
' Mej. Lien Wit liet zich m een drietal soli horen
n J.: „Aria uit Samson" van Handel, Aa-ia uit de
Cantate ,Gottes Zeit" van J. S. Bach en „Kruis-
weg" van Kor Kuiler. Haar stem heeft wel iets
sympathieks, maar aan stemvorming en vooral aan
voordracht dient meer aandacht te worden ge-
schonken. Onder goede leiding en consciencieus stu-
deren zal zij in de toekomst wel iets bereiken .

De orgelbegeleiding was ook hier in goede lian-
den. In het lied van Kuiler (oorspronkelijk met
pianobegeleiding geschreven) klonken de gebroken
accoorden te weinig orgelmatig; de organist doet
beter zulk een begeleiding bij voorkeur in een meer
orgelmatig accompagnement te transformeren.

Het koor zong verder, „In Uwe hand" van v.d.
Wulp, een vrij onbeduidend stukje en „Uw naam
Jehova" van J. S. Bach, dat con brio werd weerge-
geven.

In de pauze voerde in plaats van Ds. D. Tromp,
die verhinderd was, Ds. J. A. Talma het woord. Spr.
gaf in een paar goed gekozen woorden zijn veront-
waardiging te kennen over het geringe bezoek aan
dit concert; te meer daar de opbrengst ten bate
van de Diaconie strekte. Waar blijven toch de Ge-

.meenteleden? Waarom is er toch zo weinig belang-
"stelling voor het Chr. lied? Ziehier de vragen, waar
op men het antwoord wel schuldig zal blijven.

De Chr. Zangver, heeft ten doel: God te verheer-
Hjken en gebruikt daarom als middel het Chr. lied.

Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 35
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VIERDAG
(Dames en kinderen).

J. A. B. VAN PAGEE,
M.O. Lich. Oef., gediplomeerd v.h. Ned Genoot-
schap voor Heilgymnastiek en Massage.

Na een korte en duidelijke uiteenzetting over de
betekenis van „Immanuels" streven, hief men Ge-
zang 3 aan..

Vervolgens speelde de organist Jac. Zwaan op ver-
dienstehjke wijze „Variaties en Puga" over een
thema van Purcell van Jac. Bonset. Dit orgelwerk
is voor 3 Idaviers-orgel geschreven en begrijpelijker
wijze was de speler ietwat gehandicapt door de be-
perkte middelen, dat een 2-klaviers-orgel nu een-
maal biedt. Gezien dit bezwaar heeft de hr. Zwaan
zich vrij goed van zijn taak gekweten.

Mej. Wit zong nu „Aria uit „Elias" van Mendels-
sohn, „Parus Angehcus" van C. Frank en „Go
badt op enen berg" van Jac. Zwaan, alle op alles-
zins bevredigende wyze begeleid aan het orgel door
den. heer Jac. Zwaan.

Het koor besloot met „Hymne a la nuit" van
Rille — goed door Zwaan bewerkt voor gem. koor —
en .Kerstliedje" van B. Diamant. Beide werkjes a
capella gezongen, waren zeer goed van uitvoering.

In „Psalm 118" (met orgelbegel.) van Wettig-
Weissenborn domineerden de mannenstemmen
(vooral de bassen) wel wat veel. Overigens heel
goed gezongen. Er vielen soms werkeüjk mooie mo-
menten waar te nemen.

Hiermede had m.i. het wel wat overladen pro-
gramma kunnen besluiten, want het laatste Ge-
zang 249 maakte weinig indruk.

Van het aandeel, dat Herman Dees in dit pro-
gramma had, kweet hu" zich op verdienstelijke
wijze.

Ten slotte bedankte Ds. Talma allen die aan dit
concert medewerkten en zongen de aanwezigen
nog Psalm 118.

JAC. BONSET.

JAARVERGADERING E.D.D.
Men verzoekt ons nog even te herinneren aan de

jaarvergadering van E.D.D. die Woensdag 28 Febr.
in „Ons Huis" zal worden gehouden. Laat niemand
deze vergadering missen, daar mevr. A. Tromp-de
Jong een interessante lezing zal houden over het
boek „Tien millloen kinderen" van Erika Mann.

Aanvang 8.15 uur precies.

„EXCELSIOR"
Ik maak de leden bekend, dat er a.s. Maandag

weer repetitie wordt gehouden in „Ons Gebouw"
7 uur Accordeons en 8.15 mondharmonica's.

Met het oog op onze uitvoering einde Maart moet
er nog heel wat gebeuren. Het is ook de laatste we-
ken niet meegelopen en 't was voor ons allemaal
vervelend, maar daarom nu aangepakt, en zorg dus
allemaal er te zijn.

Met de voorbereiding voor ons concours gaat het
uitstekend. Nieuwe leden z^n welkom en kunnen
zich opgeven op de repetitie-avond. Dus alles is
present, hoor. J. A. P.

Het criminele toneelstuk

Er zi|
REGHT

dat moet TT gaan zien, Zondag 25 Febr. in Groot
Badhuis.

Na afloop groot Schakelbal

GROENTEHALA, v, STEUNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 2770

MOOI LOF,
GEKRABDE WORTELTJES, per pond
3 pond WORTELEN
UIEN, per pond
GESNEDEN RODE KOOL, per pond .
Extra VAT SNIJBONEN, per pond ...
CITROENEN,
JAFFA SINAASAPPELEN, 10 voor
SPERCIEBONEN uit het vat (extra),
KOOLRAAP, per pond
SCHORSENEREN, 3 pond ..
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a
BLOEMKOOL, hagelwit ..
SINAASAPPELEN, 10 voor .
NIEUWE NOTEN, per pond
STOOFPEREN. roodkokers, 3 pond
BELLEFLEURS, 2 pond
MANDARIJNEN, honingzoet, 10 voor
MOESGOUDREINETTEN, per kg ..
ZOETE STOOFAPPELEN, 3 pond ..
ZUURKOOL

per

18 et
10 et
12 et
4 et
10 Ct
18 Ct
4 et
60 et

pd 20 et
5 et

25 et
25 et
20 et
40 et
35 et
25 Ct
20 et
25 Ct
20 Ct
25 et
10 et

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424. •

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapse
wendt U dan tofc ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. - Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

biedt U in de

••••eemmmmm

WAAG

OUDWEEK
tal van koopjes I

S'echts een kleine greep:
STOFDOEKEN
THEEDOEKEN
HANDDOEKEN
WASHANDJES
BLAUWE KEUKENDOEKEN
PRIMA BADSTOFDOEKEN

10 ct SLOPEN, prima
16 ct LAKENS, prima Graslinnen, 150x220
19 ct FLANELLEN LAKENS, beste kwalit.
7 ct KEUKENKLEEDJES

15 ct ONTBIJTTAFELLAKENS .. ..
39 ct enz. enz. enz.

35
149
159
45
79

ct
ct
ct
ct
ct

Ook In onze kousenafdeling een grote sortering

Manufacturenmagazijn „De Waag'
Haltestraat 40-40a - Telefoon 2087

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn -
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 c
SIGARETTENTABAK 10 ct - PAPD3R 3 ct

Eet men soep
Doe hef goed

van Hogenstraten
OSSENSTAARTSOEP \ . . ..
GROENTENSOEP ( Z-pOndS Dl l K
ERWTENSOEP l £3 CCrtt
BRUINE EONENSOEP '
TOMATENSOEP, 2 pondsblik .. .. .. 21 ct

Verse groente duur
Busgroente goedkoop !
SPERCIEBONEN, 2 pondsblik .. .. 28 ct
SNIJBONEN, 2 pondsblik .. .. 25—34 ct
DOPERWTEN, 2 pondsblik .. 25 ct
ANDIJVIE, extra, 2 pondsblifc 25 ct
SPINAZIE, extra, 2 pondsblik 25 ct
SOEPGROENTEN, per blik .. 13 ct
ERWTENSOEPGROENTEN per blik 13 ct
TOMATEN, per pond 30 ct

Gedroogde soepgroenten, alle soorten
per pakje 8 cent.

10 zoete Sinaasappelen 30 ct
Verse Champignons en Tomaten.

3 pond BELLEFLEURS 25 ct

KEWIP's Fruïthandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE DAAAR
OUD ' BELASTING = AMBTENAAK
38 KOSTVERLORENSTRAAT tf

1 werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zandvoort !

Het adres is

H* C. van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook In Huurkoop, langdurige garantie.
Zeestraat 54 - Telefoon 2459

Bij ons steeds
VERSE DOOSJES MATZES
en CRACKERS (quark)

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

Scliilderswark is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

E. KONING
Glazenmaker - Huls- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Swaluëstraat 10, telef. 2573

GLAS en VERFHANDEL

l Da mes F Waf U nij ons koopt, <
is alleen één kwaliteit en dat is DE BESTE. - Waarom kunnen wij
Ie kwaliteit tegen onderstaande prijzen verkopen? Omdat wij het model
verwerken en geen bedrijfsonkosten hebben!
Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VETTE OSSELAPPEN, p.p 40 ct
PRIMA OSSELAPPEN 45 ct
RIBI.APPEN 50 ct
RIBSTUK 55 ct
ROSBIEP 55—60 ct
LENDE en OSSEHAAS 70 ct
BTEFSTUK 70 ct
GEHAKT, per pond 35 ct; 2 pond 65 ct

lo KWALITEIT GELD. VARKENSVLEES
KARBONADE Schouder 48 ct
KARBONADE rib 55—60 Ct
KARBONADE, Haas 60 ct

PRICANDEAU ..
ROLLADE
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK .. ..
PEKELSPEK

60—65 Ct
60—65 Ct
.. 55 Ct
.. 50 ct
.. 55 ct

KALFSVLEES
LAPPEN
POULET EN GEHAKT .. ..
LUNCHWORST in bJik .. ..
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST
VARKENSPOTEN

60 ct
50 ct
35 ct
60 ct
15 Ct

Uitsluitend Hollands vlees & contant

MANCHESTER RIJBROEKJES.

Voor werkelijk goede
B e d r i j fs k l e d i n g

die U lang dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

Fa. v* H E N S E N
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren broeken, blauwe
Jasjes, Kapstersjassen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.

JONGENSPAKJES en PLUS POURS.
Regenjassen in Egypt. linnen, Tweed en Gabardine.
Voordelige partij STREEPBROEKEN ƒ 1,95—f 3,—
Levering ook tegen crisis-, spaar- en voorschotzegels

„K E N N E W E R L A W D"
HOGhWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis,

FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616

KERKKOOR DER RUSSEN.
Dit kleine beroemde koor van Russen in balling-

schap te Parrjs, onder leiding van Ivan Demssov,
zingt a.s. Woensdagavond te 8.15 uur in de Bake-
nesserkerk te Haarlem. Kaarten zijn. verkrijgbaar
bij mej. L. de Vries, Haltestraat 55 en Boekhandel
v. Petegem, Burgem. Engelbertsstraat.

JONGE HERVORMDEN.
Vrydag l Maart spreekt onze hulpprediker, de

heer J. Talma, over „Paulus".
Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Aanvang

bijeenkomst 8 uur m de nieuwe consistoriekamer.

VROUWENAVOND. '
De Vrouwenavond (Ned. Prot. Bond, Brugstraat

15) is deze maand weer op de gebruikelijke avond,
dus Maandag 26 Februari, 8 uur.

Spreken zal mej. J. Swartwolt over Guido Gezelle.
Getoonzette gedichten van Gezelle zullen hierbij
ten gehore worden gebracht.

Allen die belangstellen in onze avonden of spe-
ciaal in dit onderwerp zrjri — mits het vrouwen,
zyn! — hartelijk welkom.

„VROUWENHULP"
Er is deze winter heel veel nodig geweest. Er bujft

nog steeds veel nodig. Wij hebben bij voorbeeld
voortdurend behoefte aan kleren.

Zoudt U uw klerenkast nog eens goed na willen
Iqjken? U moet niet denken: dit is toch de moeite
niet waard. Wij hebben ook nog een handwerkclub,
die vermaken en opknappen kan. Ook ondergoed
hebben we graag — en beddegoed. Ais U soms nog-
mannenlaarzen heeft? W« kijken o.a. al lang uit
naar een maat 43.

Wy laten uw gaven graag bij U halen. Geeft al-
leen maar even een boodschap bij mevr. van Oos-
tendorp, Westerparkstraat 17 of mevr. Meijer, Kost-
verlorenstraat 82. Bij voorbaat onze dank.

HET BESTUUR.

ONREGELMATIGHEDEN.
In samenwerking met de militaire politie werd

door de Zandvoortse recherche een uitgebreid on-
derzoek ingesteld naar aanleiding van gepleegde on-
regelmatigheden met de distributie van levensmid-
delen aan alhier gelegerde militairen. Behalve enige
koks werd ook_een inwoner aangehouden. Proces-
verbaal werd opgemaakt.

DE DOOI IS INGEVALLEN!
Na ruim twee maanden aanhoudende vorst met

slechts enkele dooidagen heeft Koning Vorst het
onderspit gedolven en laten we hopen voor goed!
We hebben deze winter wél onze portie gehad en
we geloven niet, dat er een persoon is, die nu nog
langer zou willen schaatsrjjden

De ijsbanen waren de laatste dagen al zeer dun-
netjes bevolkt, alleen de volhouders meldden zich.
nog aan om een entréebiljet te kopen.

Een „witte Kerstmis" wil iedereen graag in de
maand December, doch dan vinden we het al lang
goed en wordt liever weer gedacht aan de zomer-
maanden. Hoe lang nog?

GEM. BADINRICHTING.
In de week van 7-10 Februari werden 509 douche-

en 21 kuipbaden genomen.

JAARVERGADERING V.A.R.A.-AFDELING.
Vrijdagavond hield de afdeling Zandvoort van de

V.A.R.A. in „Ons Gebouw" aan de Brugstraat haar
jaarvergadering onder voorzitterschap van den heer
A. Molenaar. Na het openingswoord werden de no-
tulen goedgekeurd, evenals de jaarverslagen van.
secretaris en penningmeester. De controle-eommis-
sie had de boeken en bescheiden in orde bevonden.
In genoemde commissie werden gekozen mevr. J. v.
d. Broek en de heer H. Poots.

Bü de bestuursverkiezing werd medegedeeld, dat
de heren J. C. Suerink en P. oud niet meer voor
een nieuwe functie in aanmerking wensten te ko-
men. Tot nieuwe leden werden benoemd mevr. K.
van Dijk-Hameeteman en de heer H. Scholten. Het
bestuur is nu als volgt samengesteld: A. Molenaar
voorzitter; D. van Duijn, secretaris; L. Citroen,
penningmeester; H. Scholten, 2e voorz.; I. Bronk-
horst, 2e pennm.; A. J. A. Meeusen, 2e secretaris en
mevr. K. van Dijk-Hameeteman, commissaris.

Na een korte pauze werden enige hamerpunten
behandeld. De opmerkingen, gemaakt over het om-
roeprapport, zullen door den afgevaardigde op de
districtsvergadering worden bekendgemaakt. De heer
K. Boersma uit Umuiden hield vervolgens een
korte rede, waarin luj uitvoerig de propaganda-
maatregelen besprak.

De voorzitter deelde tenslotte mede, dat op 3
Maart voor de V.A.R.A.-leden een bijeenkomst zal
worden gehouden, in welke de heer K. Smelink ojn.
lantaarnplaatjes zal yertonen over het vissersleven
in de Poolzee.

PEXY.
Dat is het nieuwe wasmiddel, zonder bijtende be-

standdelen en dus zonder gevaar voor de kleurecht-
heid der was, bovendien zeer goedkoop daar een
pakje voldoende is voor 80 liter.

BU gebruik van Pexy bltlft voorts de elasticiteit
der tricotgoederen bewaard, wollen ondergoed wordt
niet hard en het goed heeft van het wassen niets
meer te lijden.

Pexy is ook voor de baby-was Ideaal, kan zelfs
dienen als shampoo bij haarwassing, en voor het
afnemen van meubels, deuren en lafcwerk en oofe
voor het bad. ,

Aldus wordt ons dit nieuwe wasmiddel beschreven
dat in een advertentie het publiek wordt aanbevo-
len. Men zie aldaar.



Heden overleed ons
dierbaar dochtertje en
zusje

FIETJE
in de leeftijd van
ruim 2 jaar.

S. Molenaar.
„ S. Molenaar-

Slagtveld.
19 Februari 1940.
Potgieterstraat 52.

Heden overleed ons
dierbaar kleindochter-
tje

FIETJE.
j. Molenaar.
A. Molenaar-de Wid
A. Slagtveld.
S. Slagtveld-

van der Ven.
Da Costaplein 5.
de Genestetstraat 5.

TE HUUR GEVRAAGD per l Mei:

twee kamers aan zee
met kookgelegenheid en centr. verw. of stookgele-

'-genb.eid, liefst met bad. Br. met prijsopgave onder
no. N 990 Adv. Bur, SERVICE, Keizersgracht 278,
Amsterdam-C.

Bi) de Zandv. Metaalwarenfabriek kunnen enkele

liBllU luuill l l&üll geplaatst worden ter oplei-
ding voor zilversmid. Leeftijd 14-16 jaar. Aanvangs-
loon ƒ 3,50 per week. Aanmelden aan de fabriek
Zuiderstraat 13a-15a, van 9—12 en van 2—5 uur.

BONTWERKSTER
•vraagt werk aan huis, ook
kleine reparaties. Tevens
reinigen van mantels en
jassen.
v. Ostadestraat 32.

Gediplomeerd LERARES
Diploma Conservatorium
Amsterdam voor VIOOL
«n ZANG biedt zich aan
Toor 't geven van lessen.
Billijke condities.
Brieven: Oranjeflat 7.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor de ochtenduren, niet
ouder dan 17 jaar. Aan-
melden bij v. Steunen,
Grote Krocht 29.

GEVRAAGD:
FLINK DAGMEISJE.

Boulevard Paulus Loot 46

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen, liefst
8.30—12 uur. Loon ƒ 3,—.
Zandvoortselaan 295.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

van 8.30—12.30 uur. -
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukker^

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

••van 9—5 uur, v.g.g.v.
'Aamn.: Zaterdag tussen
6 en 7 uur, Langelaan 18
Bentvelt.

VERLOKEN door meisje
RODE PORTMONNAIE
van Jan Snijerplein naar
"Stationsstr. Gaarne terug
P. van' Loon, Parallelw.49

Heer vraagt per l Maart
beslist rustige

ZIT-SLAAPKAMER
Br. m. prijsopgave bur.
Gertenbachs DrukkerU
onder no. 43502.

TE HUUR:
WINKELHUIS

voor alle doeleinden ge-
schikt.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 43501.

Militair zoekt voor echt-
genote met kind, 2i/s jr,
GESTOFF. KAMERS m.
Keuken, gemeente Zand-
voort, per l April a.s. Br.
Schut, Prins Mauritslaan
11, Haarlem, Heemstede.

Eenvoudige jonge arbei-
der zoekt DEGELIJK
KOSTHUIS m. huiselijk
verkeer en 's avonds ge-
legenheid voor studie.
Liefst in rustig arbeiders
milieu.
Br. bur. Zandv. Courant
Certenbachs Drukkerij
onder no. 43503

O n d e r t r o u w d :

GERARD A.LOORBACH

en
WILHELMINA

J. WOLBERINK
Huwelijksinzegening op
Dinsdag 5 Maart a.s. des
middags 12.15 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Zand
voort door den Weleerw.
Heer Ds. D. Tromp.
Gelegenheid tot felicite-
ren na afloop der inze-
gening in de consistorie
der kerk.
Haarlem.Caninefatestr.ll
Zandvoort, Kostv.str. 106

19 Februari 1940.
Voorlopig adres:
Kostverlorenstraat 106.

„DE WAAG" vraagt voor
vast een

LEERLING-
VERKOOPSTEE

Haltestraat 40.

GEVRAAGD:
NETTE JONGEN,

boven 16 jaar,
voor alle voorkomende
werkzaamheden. Aanm.
tussen 5 en 6 uur bij J.
Visser, v. Ostadestr. 7.

KAMERS GEVRAAGD.
Twee door VI. Com. ge-
steunde, in Zandv. woon-
achtige emigranten.broer
en zuster, zoeken 2 gem.
kamers met keuken of
kookgel. tegen uiterst bil-
lijke prijs. Desnoods gest.
of ongem.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43504.

DAT HAD U NIET OEO*CMT
•dat uw .choentj.» xj*
lijn, al» nieuw kradm
worden gerepareerd. Dat
Ji net wertc, Sal een wei;.
Ralljtce „•choenMBMr**
maakt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Aannemer van

O. VISSER
T R A M W E G 28

Tegelwerk
Riolering

enz.

DAMES- EN HERENKAPSALON

B, VAN OER BIJL
Haltestraat 32a

Ontvangen:
-Jacobün Eetkamer ameublement, Eiken Slaapkamer
ameublement en een zeer mooi getoste Eetkamer
met stoelen. Zeer bijzondere Fauteuils, bekleed met
gobelin, Trektafel, Staande klok, Clubjes, Brand-
Icast (Chetwood), en zeer veel andere mooie goede-
ren uit een Ie klas inboedel.

Steeds mooie inboedels
te koop gevraagd

N. V. S. Waterdrinker
•GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2184

Middenstanders, denkt om uw toekomst
en^reserveert l avond per week voor de cursus

Halrïdelskennis v. h. Middenstands-dïploma
Aaövang nieuwe cursussen in Haarlem (Lido) en A'dam.

VLUGGE METHODE, BILLIJKE TARIEVEN
80 pet GESLAAGDEN

Inl. - prosp. - lü'st van geslaagden en tevreden-
heidsbetuigingen ter inzage bij het Secret. Ond. Ver.
L. Coster Florapl. 20 Haarlem, telefoon 14794. —

Ook inl. bij M. Aukema, Marisstraat 43, Zandvoort

"THEATER „
Telefoon 2550,
MO N OP O L E

Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 24, Zondag 25, Maandag 26 Febr. g uur:
3 dagen! 3 Opvoeringen van een grandioos pro-
gramma. 3 Grote attracties!
No. 1. Optreden van 's werelds grootste filmkomiek:
Heinz Rülimann in

DE GELUKSVOGEL
MET ZIJN ERFENIS 13 STOELEN.
Kom ook op het feest. Een dergelijk feest maakt U
slechts éénmaal mee; het is ongelooflijk geestig en
denderend amusant. Urenlang heeft U nog napret.
Fantastische verwikkelingen, hypervermakelijk ____
het summum van koddigheid. Een feest waar hu-
mor, geest en charme de scepter zwaaien, wordt U
geboden.

Als no. 2: Peter Lorre in

Mr» Moto's Laatste kans
Een ongelooflijk spannend en boeiend filmwerk.
Een bron van mysterie.

Als 3de attractie:

Mobilisatieklanken
THE VOCAL KINGS, 5 Hollandse Jongens
THE HODLARS, Accordeon-virtuozen.
Conférencier: ADOLPHE ENGERS.
Een 100 pet succesprogramma! Toegang bov. 14 jr.
Entree: Parket 35 et. Parterre 60 et, Stalles-Balcon
75 et, Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F A M I L [ E-M A T I N E E
optreden van Heinz Rühmann in ,

^mmtmmmmammu9mmmmummmmmuummmmmmm\
m Lotion van E.d.D.
m Denkt om de

flBflBBBBBflBBBBBn

E
M

Jaar vergadering
welke a.s.

Woensdag om 8.15 uur precies
gehouden zal worden in

n Ons Huis, Dorpsplein
g MEVR. A. TROMP-DE JONG
BI zal spreken over het boek van ERIKA MANN:
i „TIEN MILLIOEN KINDEREN"

HET BESTUUR,

De geluksvogel
De meest amusante film van het seizoen. — Entree
onder 14 jr 20-30-40 et. — Boven 14 jr 30-40-50
cent, alles inbegrepen.

WOENSDAG 28 en DONDERDAG 29 FEBR. 8 UUR
2 POPULAIRE VOORSTELLINGEN 2
opvoering van een groot en machtig filmwerk het-
welk nog niet in Zandvoort is vertoond. De meest
grootse film van het circusleven:

DE DANS DES DOODS
Dit is de film waarvoor de wereldberoemde domp-
teur Togajre met zijin. Bengaalse Koningstijgiers
werd geëngageerd. Een film van ongekende span-
ning, ongehoorde sensatie, adembenemende beklem-
ming, het circus ten voeten uit gefilmd in een
werk, dat zijn gelijke niet heeft.
Toegang boven-de 18 jaar.
Entree 30—54—75 cent alles inbegrepen.

U staat nog niet ingeschreven als lezer bij Gertenbachs
Leesbibliotheek, dan heeft U veel gemist. Doe het nog heden

KACHELZEILTJES ƒ 0,29
KINDERSTOELKUSSENS ƒ 0,45
WASMANDEN ƒ 5,25
GANGMATJES ƒ 0,68
EMAILLE EMMERS
ZINKEN TEILEN .. ..
GUMMI AFDRUIPMATTEN
GASSLANG, per meter ..
TOCHTBAND, per meter ..

ƒ 0,59—0.60—0,98
ƒ 1,29—1,78—2,08

ƒ 0,98
ƒ 0,24
ƒ 0,12

U koopt NU NOG goedkoop bij

HALTESTRAAT 27 TELEFOON 2810

Laaf Uw

baby genieten
van de buitenlucht, geen beter recept, maar.... dan
in een

Kinderwagen of. wandelwagentje
Zo juist ontvangen de nieuwste en modernste voor-
jaars-collectie, ruime keuze. Komt U eens vrijblij-
vend kijken.
Ook zijn wij het adres voor:
rijwielen, rijwiel-onderdelen, electra-artikelen, luxe
vazen, rookstandaards, lampekappen, schemerlampen,
enz. enz.
Zie de Etalages en de Toonkamer; een grote keuze
is steeds voorhanden.

Wacht niet to lang
om Uw rijwiel te laten nazien. Het weer kan zó
omslaan, zodat U om uw rijwiel verlegen zit.

Wij maken Uw rijwiel geheel nieuw!
alles met eerste klas onderdelen. Vraagt eens vrü-
blijvend prijs, en u zult versteld staan.

Dus naar

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574

Te koop gevraagd:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, Tel.2164

C O R R E S P O N D E N T I E
Den heer P. — De door U opgeworpen kwestie

kan onzes inziens het best door U zelf in een inge-
zonden artikel ter sprake worden gebracht.

EEN OUDGEDIENDE
die vele „veldslagen" heeft meegemaakt, is zeker
wel Jan van den Bos. Maar dit zijn gelukkig
veldslagen op muzikaal gebied geweest en wel als
penningmeester van Zandvoorts Muziekkapel.

30 Jaar lang heeft Jan van den Bos deze functie
waargenomen, op zeer nauwgezette wijze, en nu
acht h\j de tijd gekomen om zijn functie aan een
jongere kracht over te dragen.

Het wil echter niet zeggen, dat Jan van den Bos
de gelederen van de Muziekkapel als clarinettist
gaat verlaten, daar denkt hij nog lang niet over,
want daarvoor hangt z'n hart nog veel te veel aan
de muziek.

De kapel heeft ups en downs meegemaakt, goede
en minder goede uitvoeringen, prima en minder
goede concoursen, wisseling van dirigenten, maar
steeds heeft Jan van den Bos mede aan het stuur
gestaan om de muziekkapel op peil te houden, en
dat is gelukt.

Het zal hem Dinsdag 27 Februari — op de muziek
avond — dan ook zeker niet aan belangstelling ont-
breken, als hem dank wordt gebracht voor het vele
en zeer te waarderen werk dat hij als penninguiees-
ter, (heus geen prettige functie) in die 30 jaar heeft
verricht.

Het bestuur is nu als volgt: C. Beekhuis, voorz.;
C. de Vries, 2e voorz.; G. Weber, secr.; G. Gerten-
bach, 2e secr.; D. Berkhout, -penn.; J. Weber, 2e
penn.; B. van Zeijl, muziekcommissaris.

ZANGERS, OPGELET!
De Gecombineerde koren repeteren onder leiding

van den heer Broersen a.s. Maandag niet in Bode-
ga Mustert maar in „Groot Badhuis, 't Gaat om
een paar laatste repetities, dus allen 8.15 present.

Voorts verzoekt het bestuur van de Chr. Zangv.
„Immanuël" ons mede te delen, dat a.s. Donderdag
inplaats van Woensdag de repetitie zal plaats heb-
ben hi „Ons Huis".

Het

Koopfeshuis
heeft een extra aanbieding in:

Dame&kou&en
Matzijde en Natuurzijde, links geweven enz. vanaf

49 cent
WiJ geven VACA-bonnen,

Kerkstraat
Telefoon 2391

Voor de

SCHOONMAAK
hebben wij weer een enorme sortering

TRAPPEN, per tree
HANDDOEKENREKJES
KOLENZEVEN .. . .

STRIJKPLANKEN, vanaf
MOUWPLANKJES, vanaf
AFDRUTPBAKKEN
REKJES MET LEPELS
MESSENBAKKEN, vanaf
KEUKENTAFELS, vanaf

.. 27 et
69—19 et

38 et
8 et

115 et
25 et
37 et
30 et
26 et

105 et

Vloerbedekking f 1,05 p m.
CHINAMATTEN, vanaf 158 et
BEDDENMATJES, vanaf 49 et
COCOSMATJES, vanaf 25 et
DEURKLEEDJES, vanaf 59 et
BOECLE-JUTE Lopers, per el vanaf 49 et
COCOSLOPERS, per el vanaf .. .. 69 et
W.C.-MATTEN 45 et
DEURMATTEN 125 et
IJZEREN DEURMATTEN .. .. 39 et

Swaluestraat9 Haltestraat7
Telefoon 2418

UITVOERING.
Zaterdag 2 Maart geeft het bekende Kinder- en
Operettekoor „Jong Zandvoort" onder leiding van
den heer J. Post, z'n jaarlijkse uitvoering in Groot
Badhuis. Deze maal zal opgevoerd worden „Het be-
toverde klokje", oorspronkelijk sprookjeszangspel in
drie bedrijven, met pianobegeleiding van Piet Post.

Na afloop volgt bal.

UITVOERING VAN „PHOENIX"
Het was Zaterdagavond in theater Groot Badhuis

gezellig toen de toneelvereniging „Phoenix" een uit-
voering gaf. Vooral voor de werkende leden was het
ditmaal eens prettig, daar zij niets te doen hadden.
Het bestuur had n.l. de Kon. Letterlievende Vereni-
ging „Cremer" uit Haarlem uitgenodigd een stuk
voor de leden van „Phoenix" te spelen, waaraan
gaarne werd voldaan. Het bezoek stemde tot ver-
heugenis en niemand heeft zich verveeld.

Opgevoerd werd het blijspel „Vrijdag, de dertien-
de" van W. van der Helden en Henk Bakker. Het
stuk werd zeer vlot gespeeld en viel zeer in de
smaak van het publiek. Een hartelijk applaus weer-
klonk dan ook na elk bedrijf. De avond werd met
een gezellig bal besloten onder leiding van den heer
van Duin

E. A. FRANSSEN
Gediplomeerd makelaar

BREDERODESTRAAT 88 TEL. 2985

Belast zich met
Koop en verkoop, huur en verhuur van huizen en
villa's
Hypotheken en taxatiën
Assurantiën op elk gebied

Laat nu uw huizen, villa's en
pensions insèhrijven
INLICHTINGEN GRATIS

COLLECTE IN DE NED. HERV. KERK VOOR DE
GE-EVACUEERDEN IN FINLAND.

De nood in Finland is groot. Zowel nationaal als
kerkelijk. De bolsjewistische vernietiging strekt de
hand naar dit kleine volk uit. Finland is een teken
voor alle kleine landen in Europa. Want de stoom-
wals van het bolsjewisme dreigt alles te verplette-
ren.

In Finland heeft een zevende deel der bevolking
huis en hof moeten verlaten, met achterlating van
vrijwel alles. En wat zullen zij ervan terug zien?
Finland is bijna geheel Protestants: 96o/„ der be-
volking behoort bij de Evangelisch Lutherse kerk.
Prof. Gulin uit Helsinki deelde een en ander om-
trent de nood der bevolking mede aan Prof. Dr.
S. F. H. J. Berkelbach v.d. Sprenkel te Utrecht. Er
moet iets voor de verdrevenen gedaan worden: zij
worden niet verwond, maar zijn reeds verarmd; zij
overwinnen niet, maar hebben reeds alles verloren;
zij moeten sterk blijven, hoewel zij reeds moesten
vluchten; zij brengen geen zware slagen toe, maar
moeten hun zware slagen dragen.

Welnu, voor het doel deze vervreemden en ver-
jaagden te steunen In hun ontberingen, zal Zon-
dagmorgen a.s. 25 Febr., bij de uitgang gecollecteerd
worden in de Ned. Herv. Kerk. Ts Hoop dat duide-
Hjk zal worden, dat onze gemeente zich verbonden
weet met deze broeders en zusters in Finland, die
geen plaats hebben voor hun voet. En moge God
hen en ons allen in Europa bewaren voor en ver-
lossen van de godloze tyrannie, die ons het hart
doorwondt.

De collecte zal worden opgezonden aan den u
weibekenden Prof. Berkelbach v.d. Sprenkel; en
deze draagt zorg, dat het geld aan het goede adres
komt.

Namens de Kerkeraad der Ned. Herv. Gem.
D. TROMP, Predikant.

Wil U een stuk zien met diepgaande inhoud, ga dan

Er zij
REGHT

zien, opgevoerd door

De Schakel
Zondag 25 Febr. 8.15 uur, Groot Badhuis 4 et. pLb.



Wat Zacdvoort verlangt
geeft „De Schakel" Zondag 25 Februari in Groot
Badhuis

Er zij
RECHT

in 3 bedrijven. — Entree 40 et pl.bel. Aanvang 8.15.

EEN NIEUWE REDDINGBOOT VOOR
ZANDVOORT.

De Noord- en Zuidhollandse Reddingmaatschappij
werd dezer dagen verrast door de verbiedende me-
dedeling van Amstleven, dat de verkoop van het
boek „Schepen" — waarop wrj in ons blad van
10 Febr, de aandacht vestigden — zó gunstig was
verlopen, dat zij reeds thans garantie kon geven
voor een bedrag van ƒ 12.000 uit het Amstleven-
reddingbootfonds, zodat direct tot de bouw van een
motorstrandreddingboot kan worden overgegaan.
Deze boot zal op Schiermonnikoog worden gesta-
tionneerd.

Indien nog een aantal Nederlanders het alleraar-
digste schepenboek van Amstleven bestelt (60 et op
postrekening 170800 van het Amstleven-redding-
bootfonds te Amsterdam), zullen wellicht ook de
kosten van de wagen met rupsbanden voor deze
reddingboot uit het fonds kunnen worden betaald.

Behalve te Schiermonnikoog zal dit jaar ook te
Zandvoort de roeireddingboot door een motorstrand
reddingboot worden vervangen. Dank zrj de prach-
tige gift van een landgenote, die de N.Z.H.R.M. een
zeer warm. hart toedraagt, zal een motorstrandred-
dingboot met daarbrjbehorende wagen kunnen wor-
den aangeschaft. De boothuizen te Schiermonnik-
oog en Zandvoort zullen worden verbouwd ten-
einde het moderne materieel te kunnen plaatsen en
voor Schiermonnikoog is een waterdichte motor-
tractor besteld voor vervoer van de motorredding-
boot. Te Zandvoort kan dit vervoer door middel van
paarden geschieden.

Dank zij deze giften kan de N.Z.HJR.M. ook in
deze moeilijke trjd voortgaan met modernisering
van haar reddingvloot, hjetgeen het redding-
wezen aan onze gevaarlijke Kust in hoge mate ten
goede komt. De beide motorstrandreddlngboten voor
Zandvoort en Schiermonnikoog zullen van het
nieuwste door prof. E. Vossnack ontworpen type
zijn. Twee boten van dit type zijn reeds in dienst
n.l. de „President Steyn" te Egmond aan Zee, ge-
schonken door dr. Hendrik Muller, en de „Prins
Bernhard" te Scheveningen, geschonken door de
Nederlandse schooljeugd.

Deze boten werden gebouwd op de werf Nicolaas
Witsen en Vis te Alkmaar. De lengte bedraagt 9.50
m, de grootste breedte 2.80 m, terwijl de diepgang
slechts 45 cm bedraagt. De stuwkracht wordt gele-
verd door een Kromhout Hercules Dieselmotor van
38 pk. De schroef wordt door een tunnel beschermd.

Met de inventaris bedraagt het gewicht van de
geheel van staal gebouwde boot 4,5 ton. Het spreekt
wel vanzelf, dat voor een boot van 4500 kg of 9000
pond een stevige wagen nodig is. Brede rupsband-
wielen z.g. roadlesstracks, voorkomen het wegzak-
ken in 't zachte zand.

De bemanning van de Zandvoortse reddingboot
bestaat thans uit 13 koppen n.l. 10 roeiers, l man
voor en achter aan de riem en een man voor be-
diening van de sleepzak. Voor de nieuwe motorred-
dingboot zal men met minder dan de helft van dit
aantal kunnen volstaan.

Hoewel de meeste Zandvoortse zeelui niet geheel
vreemd staan tegenover de behandeling van een
motorboot, zal het toch zeker nodig zijn, dat een
deel van de bemanning speciaal wordt opgeleid
voor de behandeling van de Dieselmotor.

Hoewel in sommige gevallen een tractor als
trekkracht voor de wagen voordelen biedt, geeft
men in Zandvoort voorlopig nog de voorkeur aan
paarden. Zolang er hier nog voldoende geschikte
paarden voorhanden zijn, zou het ook te betreuren
zijn als ook hier de levende trekkracht door een
brommende tractor werd vervangen.

Wenst gij zo spoedig mogelijk een einde te maken aan deze zogenaamde crisis, in waarheid, aan de
economische chaos, waarin duizenden gebrek lijden, tienduizenden met angst de toekomst tege-
moet zien en waaronder wij allen gebukt gaan?
Ja, nietwaar?
Welnu, doe het dan!
De Nederlandse Landbouw en Industrie zijn volkomen in staat, om het gehele volk welvaart te

verschaffen.
Onder het bestaande mens-onterende winst- en concurrentiestelsel is dat niet mogelijk.

Artnoeelo is n f GE nodig I
Het huidige systeem van concurrentie en winstbejag leidt noodwendig tot productie- en voedsel-
vernietiging. Waar duizenden in armoede leven, is dit o.a. in strijd met het Christelijk beginsel
en het gezond verstand.
Daarom moet er een nieuw economisch stelsel komen, een economische ORDE, welke aanvaard-
baar is voor alle mensen en tevens de rijke overvloed van bodem en techniek ten goede doet ko-
men aan het GEHELE VOLK.
Het was EDWARD BELLAMY die in zijn beide werken: „In het jaar 2000" en „Gelijkheid voor
allen", de grondslagen heeft aangegeven voor een zodanig stelsel. U kunt het Bellamy-stelsel
slechts door en door begrijpen, indien U beide boeken heeft gelezen.
Daarna zult gij met ons een vurig strijder worden voor de Bellamy-gedachte.
Het Bellamy-stelsel is aanvaardbaar voor alle welwillende mensen. Slechts zij, die belang heb-
ben bi) het in stand houden van de huidige Maatschappüvorm, zullen trachten het volk op
slimme wijze te doen geloven, dat het Bellamy-stelsel een hersenschim is.
Het winstsysteem is reeds lang tot ondergang gedoemd en voert zijn hopeloze doodstrijd.
Zomin als 2 x 2 ooit 5 kan worden, zomin kan het winststelsel ooit weer tot bloei komen.

NOOIT MEER KUNNEN ONDER HET BESTAANDE WINSTSTELSEL
DE 500000 WERKLOZEN AAN HET WERK WORDEN GESTELD II

Dit inziende is het Uw taak, de Bellamy-gedachte zo snel mogelijk te helpen verbreiden!

Luxe
Taxibedr i j f

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

l Er gaat niets boven
g een goed

g VERZORGD KAPSEL
g Wilt TI daarvan verzekerd zijn, brengt dan
j§ eens een bezoek aan

l HfilllSOü STABEL
g GROTE KROCHT 16 TELEFOON 2759

H Vakkundige bediening. ~~ "
, • Militairen genieten in de Herensalon redue-
"" tie op knippen en scheren.

r

Dames I
Ik vraag Uw aandacht!

Ik wil voortaan voor TJ de fyne was ver-
zorgen.

IK BEN GEHEEL NEUTRAAL
tast dus de fijnste weefsels niet aan. De
teerste kleuren kunt u met mi} behandelen.

Bovendien ben ik goedkoop
PER PAKJE 25 CENT
Vraagt geheel vrijblijvend brochure.

Alleen verkrijgbaar bi)

Drogisterij L.Blaauboer
HALTESTRAAT 46 TELEFOON 2392

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
QftGEm. en OEWEEUE. VILLA'S
8EMEDEIV- EIV BOVErVHUiZEfr
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Behangersbedrijf Van der Vliet
ZEESTRAAT 50

BEHANGEN, per rol ƒ 0,20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf .. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WERK.

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
bij aankoop v. ƒ 0,50 (uitgez. suiker en boter)

l reep chocolade

2 ons schouderliam voor 32 et
tialf pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

2 ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/2 et
2 ons BOTERHAMWORS1 .. .. 22i/, et
V., pond BLOEDWORST 20 et
Vô pond LEVERWORST 20 et
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 et'
Berliner Lever
LeverkaaS Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees v Ja. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 et
TARWEBLOEM, per pona 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond ' 10—14—18 et
Bus TAFELKOEK
ABRICOZEN, per pond
FRUTMEDANTEN, per pond
GEDROOGDE APPELTJES
SPLITERWTEN, per pond
GROENE ERWTEN, per pond
RINGERS BLOKJES CACAO

19 et
58 et
29 et

per pond 38 et
15 et
14 et

met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

I. J, K H OTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

PARTICULIERE!

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 25 Febr, 10 uur: Ds. D. Tromp, Hjdens--

predtkatle.
n.m. 6.30 uur: j. Talma, Hulpprediker, Jeugd-

dienst: „Onze wapenrusting".
Donderdag 29 Pebr. n.m. 8 uur (in de nieuwe con~-

sistorie) Ds. D. Tromp, Heid. Cat. Zondag XI.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND.

Brederodestraat 31
Zondag 25 Pebr. 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. 5 uur: Dezelfde. Heilig Avondmaal.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoeh Emmaweg.

Zondag 25 Pebr. 10 en 5 uur: Cand. Sehweitzer
van Amsterdam.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 25 Pebr. 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. vxï,
Bergh van Eysinga, van Bloemendaal.

's avonds 7 uur: Jeugddienst: J. v.d. Meer, voor-
zitter J.G. »

Maandag 26 Pebr. 's avonds 8 uur: Vrouwenavond
Zondagsschool van 12—1.

NED. CHR. GEMEENSCHAFSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Geen opgaaf ontvangen.

Matzi
bestelt men bij:

M. Btttz
ZEESTRAAT 19 TELEFOON 2831

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 16 tot en met 22 Februari 1940.

Geboren: Erik, zoon van J. de Nobel en K. M-
Weidema, Vuurtorenpad 11; Alida Clara, dochter-
van S. Sebregts en G Schaap, Pakveldstraat 7.

| Ondertrouwd: G. A. Loorbach en W. J. Wolbe-
rink; H. A. Paap en M. M. van der Heijden.

Getrouwd: J. C. van d«r Plaat en M. H. van Elk;
J. Schaap en M. Vos.

Overleden: J. Koper, oud 70 jaren; S. H. C. Mo-
lenaar, oud 2 jaren; L. Bruinsma, echtgenote van.
H. J. Bom, oud 73 jaren .

V. C. JEUGDGEMEENSCHAP.
Ondanks het plotseling gewijzigde programma is

de jongerenavond de vorige week goed geslaagd.
Aangezien nog voor de zomer het lekenspel „de
Beatrijs" door enige van onze leden opgevoerd zal
worden, werd het gelijkluidende gedicht van Bou-
tens voorgelezen, zodat de jongeren het spel beter
zullen begrijpen. (Met het instuderen is intussen
reeds een aanvang gemaakt). Na de pauze zongen
we kampliedjes.

Zaterdag 24 Pebr. wordt een bonte avond voor
beide groepen, gericht op het Sterkamp. Deze avond
wordt zeer belangrijk voor alle leden, dus niemand,
mag wegblijven. i

Zondag 25 Pebr., des avonds om 7 uur is er een.
Jeugddienst. Voorganger de heer J. v.d. Meer Jr.
Ook hier mag niemand ontbreken.

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

Leest onderstaande

OSSEVLEES
2 pond RLBLAPPEN
2 pond PRIMA OSSELAPPEN
2 pond OSSELAPPEN .. ..
2i/2 pond WINKELLAPPEN ..
2 pond ROSBIEP
2 pond LENDE
2 pond HAAS of BIEFSTUK

PRIMA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN, per pond
PRICANDEAU, per pond .. .

ƒ 1,00
ƒ 0,90
ƒ 0,85
ƒ 1,00
f 1,00

..ƒ 1,05
ƒ 1,20

ƒ 0,55—0,60
f 0,70

met aandacht!
ZUIVER LAMSVLEES
2 pond LAMSBORST ƒ 0,60

SCHOTTDERKARBONADE, 2 pond ƒ 0,65
RIB en HAAS, 2 pond ƒ 0,70 ^^
2 pond LAMSBOUT ƒ1,00 ^

ECHT GELD. VARKENSVLEES J

SCHOTJDERKARBONADE, per pond ƒ 0,50 J
RIBKARBONADE, per pond .. ..ƒ 0,55 J
HAASKARBONADE, per pond .. ƒ 0,60 J

PRICANDEAU, p. pond ƒ 0.65, 2 pd ƒ 1,20 J

ONZE ROEM : 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 85 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN GELDIG Z A T E R D A G , bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons overheerlijk osserookvlees van het muisje en l ons
boterhamworst of l ons gebraden kalfsgehakt tezamen slechts 25 et;
l pond prima gesmolten rundvet of l pond reuzel voor slechts
50 cent, zolang de voorraad strekt

Bij „De Concurrent" kopen is geld besparen. Dus allen naar°

CONCURRENT"
- Telefoon 2994

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

Haltesf raat 5

Jini, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

23. Plpep! Daar komt Jimmy aangedokenl
Zijn val wordt door een boom gebroken;
Omringd van appels komt hij neer
Net op een hek, en dat doet zeer.
Een meter of vrjf, zes vandaar
Zit slapend Teun de molenaar;
Met een wiek als ruggesteuntje
Snurkt de man een vrolijk deuntje.

24. Vriend Jim besluit eerst wat te „bikken";
Hrj kijkt met hongerige blikken
Naar al de appels, die in 't rond
Daar straks vlak bij hem op de grond
Gevallen zijn. Maar van te voren,
Opdat baas Teun hem niet zal storen,
En hem niet brj zrjn maal verrast,
Bindt hrj den man eerst stevig vast.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOORANX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bU vooruitbetaling te voldoen:

vóór Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lu

„ .. Giro no. 9446

Uitgave Gertenfoachs Dmkkerg ZanclTOort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer f 0,20
Bij contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Do nuchtere stem van 't intellect zal eens
over.de instinctieve gevoelens zegevieren.
~ " ' Dr. Th. VAN SCHELVEN.

BIVAKMUTSEN EN POLSMOFFEN.
-De winter is "ten einde en daarmee ook de door

ons" ter hand genomen verstrekking van bivakmut-
sen'"en^polsmoffen voor militairen uit Zandvoort,
dSe" niet door breicomité's elders daarvan waren
voorzien. Dat hiermee een noodzakelijke taak werd
verricht, blijkt" wel uit het grote aantal dat ver-
strekt werd.' Zelfs de laatste week werden nog en-
kele stellen ..af gehaald. Maar dat zijn dan ook de
laatste geweest: in verband ook met het zachter
•wordende'weer menen we nu deze zaak stop te mo-
gen zetten.

, En we doen dat met een dankbaar gevoel tegen-
over de gevers en geefsters — waarvan we nogmaals
zeer-i speciaal willen noemen Mevrouw Kronen-
foerg — en tegenover Mevrouw Van Alphen v.d.
Valk met haar trouwe staf van-ijverige breisters,
dieT'allen te zamen het ons mogelijk hebben ge-
maakt uitvoering te geven aan wat wij gaarne als
plicht op ons namen: de Zandvoortse jongens „er-
gens ïn Nederland" wapenen tegen de kou.
?In totaal hebben wij verstrekt: 63 paar polsmof-

len en ü3 bivakmutsen.
NOS niet verantwoorde ontvangsten: mevr. P ƒ l,—.

*^ "~* "~ dc

-Mevrouw van Alphen maakt van deze gelegenheid
gebruik de dames die zo behulpzaam waxen met
breien, hartelijk dank te zeggen voor haar moeite.
De" vele aardige bedankjes, die zij kreeg van dank-
Srare soldaten, zijn het beste bewijs hoe het werk
op prijs is gesteld.

*
" Inderdaad, ook wij mochten door menig be-
dankje — mondeling en schriftelijk — die waar-
dering voor dit wel bij uitstek Zandvoortse werk
constateren.

Met de hoop, dat onze Zandvoorfcse soldaten van
deze bivakmutsen en moffen nog lang plezier mo-
gen hebben, en liefst als burger in het eigen dorp.
sluiten we deze moffen- en mutsengeschiedenis.

DE UITGEVER v.d. ZANDV. COURANT,
W. J. GERTENBACH.

NAAR- EEN

Menswaardiger
~ O zeker, waarde lezers, ik weet wel, dat dit op-
schrift velen Uwer als een hoon in de oren zal
Klinken," nu, terwijl de oorlog — de meest onmen-
seHjke uiting van het menselijk ras — om ons
heen woedt en ook wij elk ogenblik de kans lopen
meegesleurd te worden in de oorlogshel. Nu reeds
niettegenstaande onze neutraliteit -vele onzer sche-
pen op mijnen zijn gelopen, getorpedeerd ja, zelfs
zónder waarschuwing getorpedeerd zijn. Nu reeds in
vele gezinnen droefheid en rouw heerst om de oor-
logsslachtoffers. Nu reeds de ene naam „Simon Bo-
livaf" de' gruwelijke gevolgen Inhoudt, welke de
oorlog heeft voor ons neutraal land.

i En toch ____ het is geen hoon. Heeft de ontwikke-
lingsgang ' der mensheid niet steeds zijn op- en
neef gangen gehad, hebben die neergangen niet tel-
kens weer de mensheid doen wanhopen aan zich
zelf, en is niet "elke neergang tenslotte toch weer
gevolgd door een opgang? Zijn we met vallen eri

'opstaan niet vooruitgegaan, geweldig vooruitge-
.gaan? Niet alleen in kennen en kunnen, maar ook
ln">doen en laten, kortom in beschaving?! Welnu,
zouden we dan de huidige neergang ook niet mogen
zien als een voorbijgaande fase in de ontwikkelings-
gang der mensheid, als een tijdperk dat ook nu
•weer5 gevolgd "zal" worden door een van opgang?
Zeker mogen -we dat, neen, sterker: we moeten dat
en we zullen dat, als we tenminste ons zelf en onze
tyd- kunnen zien als een puntje van de lange gol-
rende iyn, die de ontwikkelingsgang der mensheid
is:

T : . . • *
Naar de mate waarin we het gruwelijke heden op

ons durven te laten inwerken en er ons in alle op-
rêchtheid te zamen met al onze medemensen
-^ .oorlogvoerenden en niet-oorlogvoerenden — voor
schamen, naar die maté zal het huidige tijdperk
van neergang bekort worden en zal de dan volgen-
de opgang van groter -en grootser omvang zijn. Dit
goed te bedenken, ja, dit te .kunnen voelen als een
•waarheid van en voor alle tyden, zal ieder onzer
de kracht kunnen geven de huidige neergang te
dragen en te verdragen en ondertussen te werken
»an de komst van de opgang.

Laten we dus niet bij de pakken neerzitten, zelfs
de neiging daartoe — als ze ons mocht besluipen —
direct en hardnekkig bestrijden met de wetenschap,
dat deze allerellendigste en beschamende tijd voor-
ty gaat, ook als, hij eerst nog erger mocht worden
dan hij reeds is. En vooral, laten we ons goed re-
kenschap geven van het barre heden en zyn grove
*n gruwelijke fouten onderkennen. ,
, Dan "zal de lichtere toekomst ons goed voorbereid

vinden en dus in staat de opgang mee te maken.
•En als het de ouderen onder ons niet meer gege-

veh mocht zijn die opgang te beleven — en ook
helaas vele jongeren niet — laten we dan toch allen
- ieder naar zijn vermogen — er toe medewerken,
dat de komende wereld voor de dan (nog) levende
-mensenkinderen zo goed mogelijk is. Dan hebben
we als mens gedaan wat we kunnen. En is dat niet
mensenplicht? Evenals onze voorouders in de lange
keten van de tüd steeds weer hebben gewerkt aan
de vooruitgang, en ons daardoor tenslotte een toch
heel --wat betere wereld hebben "nagelaten, evenzo
hebben ook wy de plicht aan het nageslacht gun-
Btiger mogelijkheden na te laten dan wij -op het
ogenblik beleven. Hoe beter ieder onzer zijn plicht
In deze verstaat, .hoe zekerder ,w§ er^van.kunnen
zyn te gaan naar die menswaardiger samenleving.

*
In ons blad van ,2 September. 1939, dus net een

half jaar geleden, schreef ^lk. het. ajfcikeU „De hel
barst los". Hoe lang die „hel" nog zal duren en in
hoeverre hy nog om, zich heen;zal grijpen, is 'niet
te zeggen. Wel is te, zeggen, dot de huidige, toestand
nog alle mogelijkheden In zich- sluit'."~Aan' het" uit-
spreken van verwachtingen zal "ik me dan ook'- niet

ten
met geweldige perspectieven

V. Slot.

Na in de vorige artikelen de voornaamste over-
wegingen voor de a'ankoop van de 112 ha duinter-
rein belicht te hebben, willen we tenslotte nog iets
aanstippen, wat het Gemeentebestuur met kracht
wil bevorderen, n.l. het duinterrein bestemmen voor
recreatieplaats.

Gezien de goede uitkomsten met de dennenaaii-
plant in Plan Noord zal ook in het nieuwe terrein
de bebossing een voorname plaats innemen.

De voordelen, aan bebossing verbonden zijn zeer
vele, o.a. bevordering van de vogelstand, waaruit
weer voortvloeit verdelging van de insecten; be-
vruchting van de bodem door afgevallen bladeren;
zuivering van de lucht by ongewenste dampen en
aantrekkelijkheid als wandelplaats.

Dit laatste zal zonder tegenspraak door onze tae-
volking en bezoekers worden aanvaard, al zal men
de natuur niet kunnen -opleggen om in een paar
jaar een bos uit de grond te stampen.

Toch zal de toekomst van Zandvoort in hoge.
mate gebaat zijn met dergelijke plannen.

Het ligt voor de hand, dat — gezien de andere
mogelijkheden — de bebossing deels in aaneengeslo-
ten formatiën en deels in verspreiding zal worden
uitgevoerd.

Hierdoor zal het mogelijk zyn om in deze om-
geving nog- enige- aardige rustpunten te maken
met grote aantrekkelijkheid. Het zal m.i. niet ver-
keerd zyn, indien hier een thee- en koffieschenkerij
komt met natuurlijk nog enige andere artikelen om
het mensdom te verfrissen. Vooral wanneer daar-
aan nog iets brjzonder merkwaardigs verbonden
zou worden.b .v. een aquarium van zeevissen, en dan
het geheel aan de zonzijde in een hoge duintop met
flink terras, zodat het geheel door z'n misschien
vreemde maar toch originele opvatting voor het
publiek een reden zal zijn om het bosplan met een
bezoek te vereren.

Dan zou, als het strand door koude zeewinden
ongenietbaar is, onze gasten toch iets kunnen wor-
den geboden.

En als dan nog onze Autorennen en Wielercrl-
terium een grote baan kon worden gegeven — wat
in dit plan uitstekend zou passen —, zou onze Ge-
meente, gezien de gunstige uitslag der vorige wed-
strijden voor wat betreft het vreemdelingenbezoek,
een nieuwe bron van inkomsten bezitten, iets wat
voor ons gevoel de laatste tijd een onontbeerlijke
behoefte is.

Zoals men ziet, is van het aangekochte duin-
terrein alles te maken om de toekomst van Zand-
voort te verzekeren als badplaats en als woonplaats,
hoewel deze plannen een beduidend bedrag zullen
kosten. Maar dat zal niet onoverkomelijk zijn, im-
niers niemand zal beweren, dat de ramp „werkloos-
heid" door de jongste wereldrampen zal worden in-
geperkt, integendeel: juist deze onmenselijke oor-
log zal de koopkracht verlagen, kapitaal vernietigen
en hele volken uitputten.

De werkloosheid biyft dus ook voor onze ge-
meente een 'beduidende hinderpaal op haar weg
van financieel herstel.

Maar nog groter achteruitgang zou het beteke-
nen, indien het gemeente-bestuur niet zorgde voor
voldoende werkobjeeten om de ongeveer ƒ 70.000
per jaar die hiervoor worden uitgetrokken, nuttig te
besteden.

O, konden wij ook de ƒ 100.000 van de steunuit-
keringen hier maar aan toevoegen, dan zouden én
de gesteunde én de Gemeenschap in hoge mate de
weldadige invloed van de arbeid ondervinden.

Wij kunnen er echter wel op rekenen, dat
een reeks van jaren de werkverschaffingsobjecten
verzekerd zijn, want by al de.genoemde plannen
zal een belangryk onderdeel werkverschaffing zyn
en hoewel velen dit liever op de vrije arbeidsmarkt
zouden willen zien gebracht, zal men onmogeiyk
aan dit noodzakeiyk kwaad kunnen ontkomen.

Mogen de pogingen van het Gemeente-bestuur
een goede weerklank vinden bij eigen mensen en by
hogere instanties en moge door gemeenschappehjk
overleg en vriendschappeiyk dispuut het beste wor-
den verkregen.

WETHOUDER VAN P. W.

schuldig maken, zelfs niet inzake het verzet van
Finland tegen den Russischen overweldiger.

Maar op twee bemoedigende feiten wil ik toch
even wyzen na deze eerste zes oorlogsmaanden. In
de eerste plaats is daar het feit, dat het onze Rege-
ring dank zij de medewerking van ons gehele volk
— enkele uitzonderingen daargelaten — is gelukt
onze neutraliteit te handhaven, zodat de oorlogshel
in al zyn omvang-en-afschuw ons land en volk tot
heden bespaard bleef. Dat dit zo moge biyven!

„Als, wy maar niet mee hoeven te doen met de
grote waanzin, als Nederland maar buiten de oor-
log mag biyven, dan zullen we ons tydens het vech-
ten der „groten" heel wat beperkingen en moeiiyk-
heden laten welgevallen en toch biymoedig onze
dagelijkse taak vervullen, het gewone leven zoveel
mogeiyk intact houdend." Zo schreven we 2 Sept.j.l.
en we herhalen het thans gaarne en — zo moge-
lyk — met nog meer overtuiging, en vermoedelijk
ook met nog meer instemming der lezers.

Het andere bemoedigende feit is dit, dat men
nergens enthousiast ten oorlog trekt, een heel ver-
schil dus met 1914. Het lykt dan ook onaannemeiyk,
dat deze oorlog vier lange jaren zal kunnen duren.
En nu denk ik aan nog een andere passage in dat
artikel van 2 Sept., en wel deze:

„De wapenfabrikanten kunnen thans de uitwer-
king van hun maaksels bestuderen en bewonderen
en zich verheugen over de gouden tyd die zy tege-
moet gaan. Maar laten zy bedenken, dat dit nu ook
wel eens de laatste keer kan zijn, dat de wereld
hun vernietigingsmachines wenst te gebruiken. De
wereld zal het toch eindeiyk wel eens willen leren!
Dat hopen we tenminste." En dat hoop ik nu nóg
en gezien bovengenoemd feit zelfs met wat meer
grond.

Zeker, lezers, er zyn nog wel meer lichtpunten,
maar die som ik niet op, want dan benikeerÜJk-
heidshalve ook verplicht de duistere punten - als
b.v. de over en weer aangewakkerd wordende haat-
gevoelens — op te noemen, en op die dingen komt
het toch niet in de eerste plaats aan, het zyn im-
mers maar bykomstigheden.

Maar bykomstigheden, ja zeker, want als van-
daag of morgen de vrede wordt gesloten, vallen die
dingen als vanzelf weg, de dingen, die nu alleen
over en weer dienen om de oorlog gaande te hou-
den en zich zelf daarbij in een zo gunstig mogeiyk
licht te stellen.

wy, die niet in oorlog zyn, kunnen dat nu wel
inzien, de oorlogvoerenden zullen dat pas later kun-
nen (willen) Inzien, als de redelijkheid ook weer
richtsnoer mag zyn by hun denken en doen.

Ja, redeiykheidl En nu wil Ik voor "de derde keer
teruggrijpen naar dat artikel van 2 Sept. en thans
besluiten met dezelfde zin, waarmee ik toen besloot:

„En redeiykheid, dat is het, waarnaar we meer
dan voorheen zullen moeten streven, willen we een
menswaardiger samenleving mogeUjk maken."

REDACTIE.

CONSUL KNVB.
De heer J. W. Werkhoven, alhier, werd met in-

gang van heden benoemd tot consul van de,KNVB.
in de plaats van den heer -J. Termes, die voor deze
functie bedankte.

' '' KERK EN VREDE.
Naar wij vernemen zal- op Donderdag 14 Maart a.s.
voor de afd. Zandvoort van Kerk en Vrede een ge-
tulgenls-avond • wórden gehouden In de Ger. Kerk
in H.V. Brederodestraat. De heer Hilbrandt Bosch-
ma van Hilversum zal spreken over: „Kerk en
Vrede - ik ga'er" uit! - Ik bHJf er "inl"

VROUWÈNHTJLP.'
Gaarne ontvangen we ,een wagentje voor een

kindje van ongeveer 2 jaar.
L.-van Oostendorp-de'Krulze/ Westerparkstr. 17.

ZANDVOORTSE HANDELSVERENIGING.

Donderdagavond Meld' de Zandvoortse Handels-
vereniging onder voorzitterschap van den heer E H.
Brokmeier Jr. haar 32e jaarvergadering in bodega
Mustert aan de Straridweg. in zyn openingswoord
herdacht .de. voorzitter het plotselinge overlijden
van xlen oud-penningmeester, den heer J. Schipper.
Zijn nagedachtenis werd door een minuut stilte ge-
eerd.

Mededeling werd gedaan, dat een contact-com-
missie was samengesteld door de R.K. Midden-
standsvereniging „De Hanze" en de Handelsverem-
ging om allerlei aangelegenheden te regelen, zoals
b.v. bij eventuele evacuatie, in deze commissie heb-
ben zitting de heren N. Koomen, j. c van Houten
en E. H. Brokmeier Jr.

Uit het jaarverslag van den secretaris werd ver-
nomen, dat het ledental ongeveer 100 bedraagt,
terwijl 1939 voorts werd gekenmerkt door een uit-
gebreid. verenigingsleven. De verslagen van den pen-
ningmeester en de kas-controlecommissie werden
goedgekeurd, waarna de begroting werd vastgesteld
op inkomsten en uitgaven van ruim ƒ 1400.

By meerderheid van stemmen werden de be-
stuursleden J. C. van Houten en M. Kemp herko-
zen. In de incasso-commissie werden verder geko-
zen de heren Heidoorn en Van Houten, in de ballo-
tage-commissie de heren Rinkel, Waterdrinker en
Vader en in de kascommissie de heren Spoelder,
Robroek en Steenken.

De voorzitter bracht voorts in bespreking een in
April te houden propaganda-week voor de Vereni-
ging voor Vreemdelingenverkeer door de georgani-
seerde middenstanders. Uit de V.V.V., „De Hanze"
en de Handelsvereniging is een commissie benoemd,
welke deze propaganda-week zal organiseren Het
doel is leden voor de V.V.V. te werven, waaraan
enige attracties zyn verbonden. Rr zal een V.V.V.-
krant worden uitgegeven, een geluidsauto zal voor
de mondelinge propaganda zorgdragen, terwyi in
de etalages van de winkeliers letters geplaatst wor-
den, die gezamenUjk een slagzin vormen. Geldprij-
zen zullen voor het publiek worden uitgeloofd, zo-
dat alles in het werk gesteld zal worden om deze
propaganda-actie zo goed mogeiyk te doen slagen.
Nadat de heren Jung en Kiefer nog het woord over
deze materie gevoerd hadden, werd met algemene

_ stemmen besloten aan deze propaganda-week mee
te werken. Na de rondvraag sloot de voorzitter deze
geanimeerde vergadering.

BURGERLIJKE STAND.

Opgave van 23 t. en m. 29 Februari 1940.
Geboren: Johan Pieter, zoon van P. Wilhelmus

,en J. J. Oats, Schoolplein 2a; Hendrik Wouter Jo-
hannes, zoon van O. Los en M. J. E Poots, Kostv.
straat 88. ,

Ondertrouwd: H. J. Groenendijk en E.J.Horyaans
Brederodestraat 116; L. Glebbeek en T. Drommel,
De Genestetstraat 13.

Getrouwd: W. "A. Bol en K. Alderden, Van Osta-
destraat 14; s. Boddé en L. C. J. Buurman, Para-
dysweg 17bov.

Overleden: J. P. Borghmans, oud 90 jaren, Ko-
nlnginneweg- 41;' J. Vlug, oud 53 Jaren, Haarlem-
merstraat 18.

JONG ZANDVOORT.

Hedenavond .zal door.het Kinder--en Operettekoor
„Jongi Zandvoort" onder-leiding van den heer J.
Post opgevoerd worden een sprookjeszangspel „Het
Betoverde Klokje" in 3 bedryven. Wie wil genieten
van dit enige kinderspel, verzuime dus niet van-

SPORT
O f f i c i ë l e M e d e d e l i n g e n

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"
Secr.: G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Telef. 2358
Vastgesteld voor Zondag a.s.:

Zeemeeuwen 2-EHS l, 2 uur.
Haarlem 3—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Hillegom 2, 10 uur,

Adspiranleii-competitie:
RCH a-Zeemeeuwen a, 2.30 uur.
RCH e-Zeemeeuwen b, 2.30 uur.
Prijzen voor de tombola kunnen bezorgd worden

bij den heer W. Loos, Swaluëstraat 20.
A.s. Maandag Bestuursvergadering ten huize van-

C. Bluajs, Haltestraat 25.

O f f i c i ë l e M e d e d e l i n g e n
VOETBALVERENIGING ..ZANDVOORT"

Na een gedwongen rustperiode van 13 weken we-
gens de vorst, bestaat er kans, dat de wedstrijden
a.s. Zondag doorgang zullen vinden. Toch is het-
niet waarschijnlijk, dat alle velden reeds in zoda-
nige conditie zullen zyn, dat de vastgestelde wed-
strijden alle gespeeld kunnen worden.

Voor Zand/oort l staat een zware thuiswedstrijd
op het programma, n.l. tegen haar concurrenten
RCH 2. Wo hopen, dat onze leden niet al te veel
van hun krachten en uithoudingsvermogen ingeboet
hebben in de lange rustperiode en dat zy een
gunstig resultaat mogen behalen.
Het volledige programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoort l RCH 2, 2 uur.
Vliegende Vogels l—Zandvoort 2, 2 uur.
RCH 5—Zandvoort 3, 10 uur.
Zandvoort 4—Schoten 6, uitgesteld.
Zandvoort jun a-RCH jun. b, 10 uur.
Heemstede jun.—Zandvoort jun b, 12 uur.

Zaterdagmiddag:
Haarlem adsp. b—Zandvoort adsp., 2.30 uur.
Langs deze weg bedankt het bestuur de winke-

Hers, die zo welwillend geweest zijn om een prijs
beschikbaar te stellen voor de onlangs gehouden
schaatswedstrijden op ons terrein. Mede door deze
sympathieke geste, aan onze vereniging bewezen,
zijn deze wedstrijden uitstekend geslaagd.

Onze vereniging hoopt einde Maart een grote
feestavond te organiseren. Daar momenteel nog
niets definitiefs medegedeeld kan worden hierom-
trent, volstaa/n we voorlopig met deze mededeling.

J.K.
ZWEMCLUB „ZANDVOORT".

Begin April hoopt er weer een clubje leden en
adspiranten af te zwemmen: Als er nog liefhebbers
zijn om mee te doen, geeft het dan even op. Nu het
weer beter is geworden, zal volgende week de fiets-
ploeg weer vertrekken, om kwart voor zeven, Tram-
plein onder leiding van den heer W. v.d. Werff.
Oefenavond Donderdags in Stoops bad. Vertrek bus
7 uur garage Piet Kerkman, Haltestraat.

Vraagt inlichtingen bij S. Hennis-Dorreboom, v.
Speykstraat 15a.

OFF. MEDEDELINGEN O.S.S.
Secr. Brederodestraat 75

Handbal.
Na een lange rustperiode begint a-s. Zondag 3

Maart de competitie weer. Zowel de dames als
heren spelen thuis resp. tegen B.G.V. en Hercules.
Dank zy het proaganda-werk van enkele leden ko-
men beide elftallen volledig uit, zodat een span-
nende strijd tegemoet gezien kan worden. De heren
willen er wel om denken, dat hun tenue in orde is:
wit broekje "en Zandvoort-shirt!

De wedstrijd der dames begint om 2.15; die der
heren om 3.15 uur.

Het doet ons genoegen te kunnen mededelen, dat
öe selectie-wedstryden op Zaterdag 9 Maart door-
gaan. Door de welwillende medewerking van de
V.V. „Zandvoort" hebben wij de beschikking over
het terrein gekregen, aodat alles in orde is om die
dag te doen slagen. De dames zowel als de heren
spelen resp. met een A- en B-elftal. In 't B-elftal
der dames zijn o.a. gekozen: S. van Koningsbrug-
gen en Cl. Keur; in 't A-elftal der heren: J. v.d.
Bos, terwijl ir» 't B-elftal meespelen: J. Keur, M.
Bohemen, J. Balledux en S. v.d. Bos.

wy hopen, dat het sportminnend publiek van
Zandvoort Zaterdag 9 Maart niet zal verzuimen
deze wedstryden bij te wonen. De samenstelling der
elftallen waarborgt U, dat een flinke party handbal
gegeven zal worden. De toegang is vry, zodat dit
in elk geval geen beletsel kan zijn.
Rest nog een mededeling voor de leden: Berichten
over het afgelasten van wedstrijden worden voort-
aan bekend gemaakt door aanplakking in de winkel
van den heer Waterdrinker. v.d.B.

avond present te zyn. De aanvang is 8 uur in Groot
Badhuis.

VOOR ZANDVOORTS BLOEI.
By het bestuur der V.V.V. is het voornemen ont-

staan om in samenwerking met de hier bestaande
Middenstands-organisaties een groots opgezette Pro-
tpaganda-week te organiseren omstreeks midden
April a.s.

De besturen der Zandvoortse Handelsvereniging
en R.K. Middenst. Ver. de Hanze, hebben zich gaar-
ne bereid verklaard dit mooie streven te steunen.
Bereids is een commissie gevormd teneinde de ver-
dere plannen uit te werken.

De bedoeling is een winkelweek te organiseren die
geheel in het teken der V.V.V. zal staan, en waar-
aan de winkeliers zal worden verzocht te willen
deelnemen. Het uiteindeiyk gevolg moet zyn, dat
het ledental beduidend zal toenemen, zodat dan de
V.V.V. over meerdere gelden gaat beschikken voor
haar intensieve reclame-acties.

Lang niet leder ingezetene van Zandvoort is het
bekend dat de V.V.V. de laatste paar jaren hier
schitterend werk heeft verricht en biykbaar Is nog-
niet iedereen doordrongen van het feit dat geheel
Zandvoorfc een zeer groot belang heeft by een fi-
nanciëel krachtige V.V.V.. Om dit te verkrijgen,
diene dat eigeniyk leder ingezetene lid worde; dan
kan deze Vereniging, onder voorzitterschap van
onzen Burgemeester haar volle kracht ontplooien,
hetgeen onze badplaats niet anders dan ten goede
kan komen.

Omtrent de verdere plannen dezer commissie-
hopen wy het publiek zeer binnenkort nader te

i kunnen inlichten, en spreken thans de wens uit dat
i iedere winkelier het welslagen dezer Propaganda-
1 Actie zoveel mogeiyt zal helpen bevorderen



Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder-Foto's
bij U aan huls opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f 4,50
Formaat 13x18 cm.

Wij fotograferen met onze speciale filmverlichting
zowel overdag als 's avonds.

Foto-Technisch Bureau ,.Succes"
PARALLELWEG 39

J t*
ZANDVOOBT

TONEELVERENIGING „PHOENEK"
Op Zaterdag 9 Maart a.s. hoopt onze vereniging

wederom een toneelavond in Groot Badhuis te ver-
zorgen. De vereniging zal dan weer zelf met haar
krachten ten tonele verschijnen met het mooie
werk, „Betje regeert", een blijspel in drie bedreven
door Henk Bakker. Dit stuk werd in 1935 geschre-
ven en behandelt een geschiedenis, die zeer oud en
zeer nieuw want van alle tuden is. U denkt mis-
schien aan „liefde"? Neen, dat behandelt het stuk
niet; het geeft de ups en downs in het zakenleven,
den man, die daarop parasiteert en zoals vanzelf
spreekt het mogelijke slachtoffer. X>e weldoenster
Betje, die zich overal mee bemoeit, sleept U mee
naar allerhande toestanden.

De rol van Betje, vroeger gespeeld door mevr. de
Boer van Rijk, wordt bu onze vereniging vertolkt
door mevr. A. Bleesing Sevenstern.

U hebt pas Henk Bakker als toneelspeler bij ons
kunnen bewonderen. Komt thans allen kijken naar
het product van zijn vaardige hand. Want „Betje
regeert" is een stuk vol vlotte dialogen en heeft een
fraaie inhoud. Verzuim dus deze voorstelling niet.
Een gezellig bal zal natuurlijk deze toneelavond be-
Eluiten.

ZANDV. MOND-ACC.- en ACCORDEONVER.
„EXCELSIOR"

Ter kennis van de leden wordt gebracht, dat op
Maandag 4 Maart a.s. des avonds 8 uur in „Ons
Gebouw", Brugstraat, de jaarvergadering zal wor-
den gehouden.

In verband hiermede, dringt het bestuur er bij
de leden ernstig op aan, vooral tijdig, maar ook
allen aanwezig te willen zün, teneinde met hun
aller medewerking de agenda op de meest vlotte
wijze te kunnen afdoen.

Wy rekenen op U I Het Bestuur.

TONEELVERENIGING „DE SCHAKEL"
Van de gehouden verloting op Zondag 25 Pebrj.l.

zijn de prijzen, welke op de navolgende nummers
gevallen zyn, nog af te halen bij P. Keur, Spoor-
straat 43:

292, 381, 415, 435, 505 en 515.

De niouwsto gordijnstofton

koopt u NU in „De Wolbaai"
Pas ontvangen een geweldige sortering Vitrages, Weefstoffen, Kleedjes, Plankendocken. — Wit en
Ecru Vitrage 65 breed, 12 et per el; — Marquisette met strookje 85 breed, reclameprijs 19 et. Het
nieuwste in open Vitrages, per el 38 et. Moderne ruitjes 24 et per el. - Pracht afgepaste gordijnen
met entredeux en kant 98 cent. - Gebloemde gordijnen met strookje, iets moois, per el 39 et
Alle soorten kant vanaf 4 cent per el.
Zie onze grote sortering kleedjes, stof-
doeken, thee- en handdoeken

Grote Stofdoeken 10-14 et. — Wafeldoeken 12 et
Theedoeken vanaf 12 et — Linnen theedoeken
39 et. — Keukenkleden vanaf 49 et — Alle
soorten Keukenval vanaf 14 et. — Geplooid

Zie onze etalages

20 et per el. — De beste Java-kapok, nu nog
69 et per pond.
Profiteer van onze extra aanbiedingen
In weefstof 120 breed per el 45 cent

Zo juist ontvangen de nieuwste Damesschortenü
(Wij nemen ook Eendracht- en Vesta-zegels aan)

Schoolpiein 4 hoek Wülemstraat

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prjjs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsc"
wendt TT dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven,
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

met honing \ \
Zeer verzachtend en oplossend bij hoest en
verkoudheid.

DROGISTERIJ

L C. A. STIJNIS i
ORANJESTRAAT 7 TELEFOON 2327

ATTENTIE
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (afleggen) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen Ji andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

Bij ons steeds

VERSE DOOSJES MAT ZES
en CRACKERS (quark)

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

Behangersbedrijf Van der Vliet
ZEESTRAAT 50

BEHANGEN, per rol ƒ 0,20'
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf .. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WERK.

BIJ „HOLLANDIA", GROTE KROCHT 21
kunnen geplaatst worden JONGENS en MEISJES met aanleg voor kleuren en tekenen, benevens
JONGENS, goed bekend met figuurzagen.
Aan te melden Zaterdag en Maandag tussen l en 3 uur.

Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 35
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VIERDAG
(Dames en kinderen).

J. A. B. VAN PAGEE,
M.O. Lich. Oef., gediplomeerd v.h. Ned Genoot-
schap voor Heilgymnastiek en Massage.

DE VERSTREKKING VAN DE WARME MAAL-
I TIJDEN DOOR DE GEMEENTE.
l Nu de koude-periode gelukkig wat is voorbij ge-
gaan, heeft ook de warmvoedselvoorziening een
einde genomen. B^na 6 weken is aan deze voor heel
veel gezinnen gelukkige sociale zaak gewerkt.

Ongeveer 130 gezinnen werden ledere dag behalve
1 des Zondags, geholpen door tegen betaling van 5 efc
per liter hun kwantum te kunnen afhalen.

l Dagelijks werd ongeveer 200 l klaar gemaakt en
1 — het moet met vreugde worden geconstateerd, —
van uitstekende kwaliteit.

l De erwtensoep bestond o.a. uit 100 pond erwten,
25 a 30 pond spek, 30 pond uien enz.

i Stamppot van zuurkool, rode kool en hutspot met
snijbonen of andijvie vereiste -2i/a & 3 hl aardappe-

I len per keer.
l En steeds de nodige schijven spek van puike kwa-
liteit, zelfs gehakt en worstjes werden verstrekt. Er
zün dan ook in die 39 dagen 7800 liter of 15600
porties eten uitgereikt, ongeacht wat aan de sol-
datenkeukens werd weggegeven.

In onderling overleg zal echter dit kwantum
voedsel in haar uitgifte door de gemeente verzorgd
worden.

Daar het eten door de Gemeente zal worden af-
gehaald en in zijn geheel in de Swaluëstraat zal
worden uitgegeven, zal men als voorheen uitslui-
tend op vertoon van de gestempelde witte kaart
hiervan gebruik kunnen maken.

Deze oplossing om een rechtvaardige verdeling
te bevorderen vond zon oorzaak In nog andere om-
standigheden, die zich hier ongaarne laten beschrJJ-
ven.

Het verzoek van de militaire autoriteiten om de
voedseloverschotten, wat haar uitgifte betreft, van
gemeentewege te doen geschieden, is door B. en W,
dan ook dankbaar aanvaard, en de Commissie van.
M.H. zal ongetwijfeld haar onmisbare medewerking
blijven verlenen.

Aangezien echter de voorraden lang niet toerei-
kend zullen zijn, om als voorheeri aan een ieder met
witte kaart het voedsel uit te reiken, zal de Com-
missie het geval nog eens moeten bekijken en daar
waar dit het meest gewenst is moeten toewijzen.
Laten wij er op vertrouwen, dat een goede regeling-
zal worden gevonden, een regeling waar ook de
mensen mee accoord gaan.

DE WETHOUDER VAN S. Z.

Toneelvereniging „Phoenix"

Op Zaterdag 9 Maart a»s.
in „Groot Badhuis", Zandvoort, om 8 uur

Opvoering van het blijspel met vlotte dialogen in
drie bedrijven van Henk Bakker: BETJE REGEERT

Entree f 0,50 plus belasting
MILITAIREN f 0,30
Plaatsbespreking Zaterdag 9 Maart van 2
tot 4 aan de zaal. Leden gratis bespreken

NA AFLOOP GEZELLIG BAL
MUZIEK van THE MARGIANS.
Dansleiding JOH. L. VAN DUIN.

Het

Koopjeshuis
UW adres voor
Housen Sokken

Sportkousen
nieuwste kleuren. — voordeligste prijzen.

Corsetten en bustehouders
voor ieder figuur. — Ziet onze speciale etalages.
Wij geven VACA-bonnen.

Kerkstraat 32-34
Telefoon 2391

KERK EN VREDE.
Donderdagavond hield de afdeling Zandvoort

van Kerk en Vrede haar jaarvergadering in Pension
„X" aan de Grote Krocht.

De agenda werd zeer vlot afgewerkt. De jaarver-
slagen van secretaresse en penningmeester werd
aonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De heren
Mumm en Aukema, leden van de kas-commissie,
werden zonder hoofdelijke stemming in deze functie
herbenoemd evenals de periodiek aftredende be-
stuursleden.

De heer Keuning werd gekozen tot afgevaardigde
naar de alg. vergadering te Amsterdam en de heer
Van der Meer tot plaatsvervangend afgevaardigde.

Hierna hield de heer A. Elffers een inleiding
over de hedendaagse bezwaren tegen Kerk en
Vrede.

Juist in deze donkere tijden, nu dagelijks meer
mensen tot de overtuiging komen, dat de oorlog
alleen door oorlog bestreden kan worden, deed de
rede van den heer Elffers zeer weldadig aan. Uit
volle overtuiging beantwoordde hu de vraag of men
den duivel door den duivel kan uitwerpen, met een
hartgrondig: neen. Evenmin kan men de oorlog
met oorlog bestrijden, ongeacht of een oorlog r echt-
vaardig of onrechtvaardig genoemd wordt.

Kerk en Vrede ziet Evangelie en Oorlog als
scherpe tegenstellingen. Nu de satanische machten
rondom ons opdringen is 't moeilijk het eens ge-
nomen standpunt te blijven innemsn, doch 't is de
vraag, volgens spreker, of de toestand zo wanhopig
geworden zou zijn, als zij die het Evangelie beiyden
zich onder het vaandel van Kerk en Vrede hadden
geschaard en daarvoor hadden getuigd.

Na een kleine pauze werden door spreker nog ver-
schillende vragen en opmerkingen beantwoord.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week zyn enige mededelingen gedaan om-
trent het Sterkamp en werden kampliedjes en
volksdansen ingestudeerd.

Zaterdag 2 Maart is er een ontspanningsavond
voor de oudere J.G. Brengen de bezitters van dam-,
schaak- en andere gezelschapsspelen deze mee? wy
verwachten op deze avond ook de definitieve op-
gave voor deelname aan het Sterkamp.

Geven jullie Zaterdag ook vast de geworven do-
nateurs op en denken we aan het sparen voor het
gewestelijk weekend?

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rij werk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Dat zal lekker smaken!
PEKELVLEES, per ons 16 cent, .. .. 2 ons 30 et
SCHOUDERHAM, per ons 18 et
LEVERWORST, per ons 8 et
GEKOOKTE WORST, per ons 10 Ct
BLOEDWORST, per ons 10 et
VLEESHOUWERIJ . .

J. BAKKER & ZONEN
KLEINE KROCHT l TELEFOON 2432

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazjjn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.

Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 et
SIGARETXENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ - TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en Vj kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.
PETROLEUM, per liter 10 et

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

Aannemer van

D. VISSER
T R A M W E G 28

Metselwerk
Tegel werk

Riolering
enz.

C O S T U M I E R E
Mej. Aug» Bisenberger
Patronen naar maat. Pasklaar maken.
Telefoon 2083 — Van Ostadestraat 25

<Ê werkelijke Rijwielhersteller
• woont te Zandvoort!
Het adres is

H* C. van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

E. KONING
Glazenmaker — Huis- en LetterscbUder
Pakveldstraat 23, Swaluëstraat 10, telef. 2573

GLAS en VERFHANDEL

MAKELAAE
W. P A A P

TELEFOON 2965ZEESTRAAT 14
TE HUUR:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypoüieefk aan-
wezlg. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredleten, Assurantiën op elk ge-
Wed. Inlichtingen kosteloos.

| DAMES! Wij gaan met de tijd mee en gaan met ons oude systeem door,|
en wel met dezelfde kwaliteit vlees, tegen onderstaande prijzen aan te
bieden. Dan wordt er wel gezegd: hoe kan die kwaliteit voor deze prijs
worden aangeboden? Wel, door onze grote omzet en lage bedrijfskosten
kunnen wij dat doen.
Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VETTE OSSELAPPEN, p.p. 40 Ct
PRIMA OSSELAPPEN 45 et
RIBLAPPEN 50 Ot
RIBSTUK 55 Ct
ROSBIEF 55—60 et
LENDE en OSBEHAAS 70 et
BIEPSTUK 70 et
GEHAKT, per pond 35 et; 2 pond 65 et

Ie KWALITEIT GELD. VARKENSVLEES
KARBONADE, Schouder 48 ct
KARBONADE rib 55—60 ct
KARBONADE, Haas 60 ct

FA. VAN ELDIK & zn. -

FRICANDEAU 60—65 Ct
ROLLADE , .. 60—65 ct
DOORREGEN LAPPEN 55 ct
ROOKSPEK 50 ct
PEKELSPEK 55 ct

KALFSVLEES
LAPPEN
POULET EN GEHAKT .. ..
LUNCHWORST In blik .. ..
ZENDIJKS GELD. ROOKWOEST
VARKENSPOTEN

60 ct
SO ct
35 ct
60 Ct
15 ct

Uitsluitend Hollands vlees Si contant

Smedestraat 19 - Telefoon 2616

EENHEID DOOR DEMOCRATIE.
Woensdagavond hield de afdeling Zandvoort van-

de Ned. Beweging voor' Eenheid door Democratie
haar jaarvergadering in Ons Huis.

Na de opening door den voorzitter Ir. Van Kutfk
en voorlezing van de notulen der vorige vergadering
las de secretaris het jaarverslag voor. Hieruit bleek,
dat in de loop van 't jaar vele leden wegens verhui-
zing naar elders hadden bedankt. Dank z« het
uitstekend propagandistische werk van den heer De
Joode konden evenwel vele nieuwe leden worden In-
geschreven, zodat het aantal tenslotte stationnair
bleef.

De penningmeesteresse kwam met de verblijdende
mededeling, dat de middelen voor een intense pro-
paganda in de kas aanwezig waren.

Bij de bestuursverkiezingen werd de heer A. Hof-
stra herkozen. In de plaats van mevr. E. R. Jacobs-,
Buzaglo, die zich niet herkiesbaar stelde, werd bif
enkele candidaatstelling gekozen de heer J. H. van
Wijk. Tot leden van de kascommissie werden be-,
noemd de heren Terwee, Citroen en van Moppes. .

De heer A. Hofstra werd gekozen als afgevaardig-
de naar de Alg. Vergadering en Mr. Sanders ala
plaatsvervanger.

Nadat de propaganda en verder te voeren actie
waren besproken, 'deelde de voorzitter nog mede, dat
ongeveer half April een openbare vergadering zou-
worden belegd, waar hoogstwaarschijnlijk Ds.,
Brandt zou spreken.

Nog werd medegedeeld, dat te Haarlem een cur-
sus voor propagandisten wordt gegeven. Verscheide- .
ne leden gaven zich voor deze cursus op.

Hierna hield mevr. A. Tromp-de Jong een lezing
over de opvoeding der jeugd in het derde ruk, naar •
aanleiding van het mooie boek van Erica Mann, >
getiteld: Zehn Millionen Kinder. Van dit boek is
ook een Hollandse uitgave verschenen en spreekster
raadt de aanwezigen met klem aan dit boek met
aandacht te lezen, omdat het zo'n helder inzicht
geeft in de denkwijze van de Nazi-regeerders. De
opvoeding van de jeugd is uitsluitend gericht op
het nut voor de Staat en tot welke excessen dit.
leidt, komt in het genoemde boek wel zeer duidelijk
tot uiting.

Het boek Is te verdelen In vijf onderdelen. Het
begint met een algemeen inzicht te geven in de
invloed van het nationaal-soclalisme op de opvoe-
ding der Jeugd. Achtereenvolgens wordt dan ver-
duidelükt hoe de grote invloed op de opvoeding
wordt verkregen: door de algemene sfeer in het ge-
hele land; door het ingrijpen van de regering ia
het gezin; door de opvoeding op school en door de
opvoeding in de Jeugdbeweging.

Hoe donker en barbaars Erica Mann het heden
ook ziet, zij bluft geloven aan een uiteindelijke ver-
nleuwlng van de vrijheid en gerechtigheid en van
de waarheid die triomf ant zal'zijn- . ,

De invloed der Kerk, het verzet onder de Jonge
studenten en het verzet in de kringen der jonge
arbeiders, zijn volgens Erica Mann drie factoren,
die de hoop en geloof levend houden op een her- ,
boren Duitsland.

Tijdens de boeiende reda van mevr. Tromp waa
het muisstil in de zaal en de voorzitter sprak dan
ook zeker uit aller naam, toen hij haar bedankte
voor haar buitengewoon interessante rede.

OPENBARE VERGADERING;
Dinsdagavond 5 Maart om 8 uur komt in „Ons

Gebouw" Brugstraat 17 spreken de heer L. J. Klein,
redacteur by de „Arbeiderspers" over 't onderwerp:
„De Internationale toestand". Dit belangrijke on-
derwerp doet een grote opkomst verwachten,

THEA WITKAMP
PIANOLERARES, STAATSDIPLOMA.

PD3TER KIESSTRAAT 44, TEL. 11615, HAARLEM
Spreekuur: Dinsdag 10—11, Donderdag 2—3 uur.



Heden ontsliep zacht
en kalm tot'onze diepe
droef held,, na een kort
stondlg lifden onze ge-
liefde Man, Vader,'Be-
huwd- en Grootvader

JAN VLUG
in de ouderdom .van
53 jaar.

Wed. C. P. Vlug-
Scharrighuizen.

Kinderen en
Kleinkinderen.

Zandvoort, 25 Febr.'40
Haarlemmerstr. '18.

•GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

Mevr. Roest, Haltestr. 12

DANKBETUIGING.
langs deze weg betuigen
wij onze oprechte dank
Toor het medeleven, on-

.dervonden bij het overlij-
den van ons dochtertje

FIETJE.

S. Molenaar.
S. Molenaar-

Slagtveld.
Zandvoort, Febr. 1940
.Potgieterstraat 52.

TE HUUR GEVRAAGD:
per l April voor dame op
leeftijd KLEIN HUISJE,
doch op goede stand, bev.
3 kmrs, keuken en liefst
kelder en schuurtje. Huur
prijs ƒ 4,- a ƒ 4,50.
jor. our. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 43603.

GEVR. per l April:
FLINKE DAGDIENST-
BODE van 8.30-4.30 uur.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukker^

GEVRAAGD:
NETTE WEKKSTER

voor Donderdag of VrU-
dag om de 14 dagen, v.g.
g.v. Aanmelden: Grote
Krocht 33.

DANKBETUIGING.
OSet is tot ons leedwezen
ïüet mogeUjk, allen, die
.ons van hun medeleven
.deden Wijken na het over
lüden van onzen, innig
..geliefden Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader,
den Heer Jan Schipper

persoonlijk dank te zeg-
,gen. Wij betuigen U daar
om. langs deze weg onze
.hartelijke dank voor de
belangstelling, die wij
-ran U mochten onder-
Tinden.

Uit aller naam:
Mevr. H. SCHIPPER-

KLOKKEMEIJER.
Zandvoort, Maart 1940.

Baltestraat 23.

TE KOOP of TE HUUR
•GEVR.: VttLAATJE,
Prijs ƒ 5000. Br. met voll.
prijs opg. en inlichtingen
Jonkman, Middenweg 25,
Amsterdam-O.

'Te koop of te huur gevr.:
in Zandvoort: een solied
HUIS, zo mogelijk met
garage; liefst niet te ver
Tan strand. Prijs 6 a 7
duizend gld.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 24.

"GEVR. voor direct:
FLINK DAGMEISJE

Tan 8—8 uur. Zelfst. kun-
nende werken. Loon ƒ 7.-
per week. Mevr. Frank,
Dr. Metzgerstr. 82.

NET DAG- of MORGEN
MEISJE GEVR..
Aanm.: Dr. Gerkestr. 91z

AANGEB.: RIETEN
TUINAMEUBLEMENT,

als nieuw; pracht Ken-
kenkast en mod. Schryf-
tafel.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43601.

Beschaafd echtp. ca. 40
jaar, vr. dito om enige
PRIVÉ DANSLESSEN te
nemen. Inl. mevr. Lily
Orgodet, KostverLstr. 36,
Telefoon 2079.

RUIM HUIS te huur gevr
geschikt voor pension.
Br. m.uitv. inl., prijs, enz.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43602.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE.

Tramweg 26.

DAT HAD U HIET GEDACHT
•dat uw »cboen«l« ;*°
Illn, at f n l o u w *«"*"Swarden ger«par««rd. Drtwer-n g e r « p a r « .

«Sr*. 5.t «.n wer-
ftelljko „mcno«nmak«r
mankt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

«GEVRAAGD door E. H. BROKMEIER, Haltestr. 50

iemand voor winkel en lichte kantoor
werkzaamheden
Balaris ƒ 40—ƒ 50 per maand. Eigenhandig geschre-
Ten brieven aan bovengenoemd adres.

Geen persoonlijke aanmeldingen.

JAN VAN DEN BOS GEHULDIGD.
Dinsdag j.l. heeft tijdens de pauze van Zandvoorts
Muzaekkapel een huldiging plaats gehad van boven
genoemd bestuurslid, die na 30 jaar het penning-
xneestersehap heeft neergelegd.

De Voorzitter bood namens bestuur en leden den
ïieer van den Bos een schilderij aan, voorstellende
„Elswout" en vervaardigd door het lid den heer A.
Tan Zeijl en een oorkonde, vervaardigd door het
lid'D. Berkhout.

Als bl^jk van dank voor het vele werk, dat luj
voor de vereniging had gedaan, werd hem het Ere-
ïidmaatschap aangeboden.

Zichtbaar onder de indruk bedankte Jan van
den Bos voor de aardige attenties en stelde ze des
"te meer op prijs daar zij gemaakt waren door en-
kele leden zelf.

Onder een kop koffie met koek bleven de familie-
leden van den heer van den Bos en de leden nog
"wat gezellig bijeen.

WERKT MEDE.
Gelooft ge nog steeds: dat het huidige stelsel van

liandel, geldverdienen en winstmaken met concur-
Tentiestrijd het enig juiste is?

Gelooft ge nog steeds: dat volgens dit systeem
de werkloosheid nog eens opgelost zal worden?

Gelooft ge nog steeds: dat volgens dit systeem
ieder mens weer eens een menswaardig bestaan zal
faijgen?

Gelooft ge nog steeds: dat volgens dit systeem de
drukkende belaetingen, het oorlogsgevaar en de
ïiuidige politieke spanning zullen verdwijnen?

Gelooft ge nog steeds: dat het huidige kapitaal-
«telsel niet aan het ineenstorten is?

Gelooft ge'nog steeds: dat de donderende slagen,
weerklinkende door de gehele wereld, niet van dat
Ineenstortende stelsel afkomstig zijn?

Dan raden wij U aan: Opent Uw ogen en ziet om
TJ heen, ontwaart de chaos.

Opent Uw oren en luistert naar de noodkreten
Tan hen, die niet meer hebben om te leven, be-
dreigd door de honger, aan de afgrond staan, om
.hier weldra in neer gezwiept te worden.

Maakt U los van het waandenkbeeld, dat het nog
Bteeds veilig is onder het dak te wonen van het
Beid- en winstsysteem, voordat gij door het op U
neerstortende puin op een harde en pijnlijke wijze
yan de bouwvalligheid bewust wordt.

Komt naar ons! Ziet naar de opbouw van de
•nieuwe tempel, gefundeerd op economische gelijk-
heid voor allen en gebouwd uit naastenliefde en
broederschap.

De nieuwe tempel der mensheid, welks bouw-
plannen reeds geheel zijn uitgewerkt en beschreven
door den groten economischen architect Bellamy In
zijn boekwerken: „Het jaar 2000" en „Gelijkheid
roor Allen".

Lees aandachtig deze werken en u zult onweer-
staanbaar worden meegesleept door zün boeiende
betoogtrant, de juistheid van zijn zienswijze, de
kracht van zijn argumentatie!

En gij zult met ons de propaganda ter hand ne-
Bien om te komen tot een betere en meer mens-
Waardige samenleving!

Slechts één populaire voorstelling van het successtuk:

Zondag 3 Maart a.s.
Groot Badhuis, 8.15 uur
Populaire prijzen: 25, 35 et, pi. bel.

Er zij recht
door „ De Schakel"
Na afloop GROOT BAL o.l.v. J. Stol Jr. GROOT DANSORKEST
Plaatsbespreking op de dag der voorstelling van 2—3 uur aan de zaal.

Evangelie - Samenkomsten
in de zaal PENSION „X", Grote Krocht 1.

Zondag 3 Maart, 's avonds 8 uur
Onderwerp: Jona in de walvis
Donderdag 7 Maart, n.m. 8 uur
Onderwerp: De vurige oven
Sprekers de heren SMEENK en v.d. LEIJ.

Allen welkom, toegang vrij

Een pijnlijke voet,
Een gevoelige teen?

Een paar schoenen van
Snrengers

En het leed is geleên
Grote Krocht 13 Telefoon 2106

VLONOPOLE'THEATER n
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 2 t. en m. Dinsdag 5 Maart, 8 uur
4 Dagen! 4 Opvoeringen van het meest machtige
filmwerk ooit vervaardigd:

Stanley en Livingstone
met 's werelds grootste karakterspeler: Spencer
Tracy. De onsterfelijke geschiedenis van Stanley en
Livingstone heeft thans geleid tot de grootste en
mooiste film van het jaar.

Ala tweede hoofdfilm optreden van Joe E. Brown

Lach of ik schiet
in zijn allernieuwste lachschlager
Metro-Goldwyn-Mayer lach-kanonnade. Dolzinnige
invallen Wie alle verwikkelingen wil weten, ga
een uurtje lachen met Joe E. Brown. — Toegang
boven de 14 jaar — Een daverend programma, zoals
U in geen tijd gezien hebt. - Entree: Parket 35 et,
Parterre 60 et, Stalles-Balcon 75 et, Loge 90 et,
alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F A M IL I E-M A TIN E E
opvoering van het machtige filmwerk:

Stanley en Livingstone
met Spencer Tracy. — Entree onder de 14 jaar
20-30-40 et. Boven de 14 jaar 30-40-50 et, alles irib.

WOENSDAG 6 en DONDERDAG 7 MAAKT 8ÜTJB

2 POPULAIRE VOORSTELLINGEN 2
Opvoering van een buitengewoon sterke film. Nieuw
voor Zandvoort. — Robert Taylor. Zoals het publiek
hem niet kent. — Zoals elke man hem enthousiast
zal toejuichen. - Zoals elke vrouw hem in haar ,
hart zal bewonderen. - Keihard in een keiharde
film

STA OP EN VECHT
Een fantastische felle film van benauwende span-
ning en teugeloos uitbrekende hartstochten.
Deze film is nog niet in Zandvoort vertoond!

Als tweede hoofdfilm Reprise van het grandioze
filmwerk:

ANGEL
met Mariene Dietrich en Herbert Marshall. Regie
Ernst tubitsch. — Toegang boven de 18 jaar.
Entree 30-54-75 et, alles inbegrepen.

VOORDAT U lampen gaat kopen,
even naar de
Goedkope Amsterdammer gelopen!
GASGEVULDE LAMPEN van 50 tot 200 krs 25 Ct
KOGELLAMPEN, alle maten 27 et
PEERLAMPEN, alle maten 27 et

Ook Splendor- en Philips-lampen, alle soorten
voorradig.

HUISKAMERLAMPEKAPPEN, 'n pracht sortering
reeds vanaf ƒ 3,75.

Ook voor rijwielen en onderdelen zijn wij het
goedkoopste adres ter plaatse! Dus allen naar de

Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG

GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574
1ste klas Reparatie-inrichting.

De nieuwe behangsels voor 1940 zijn er
HET IS EEN PRACHTIGE COLLECTIE!
EEN LUST VOOR 'T OOG!

Wij berichten de ontvangst van de nieuwste soorten
voor dit jaar — Onze sortering is uitgebreid en het
zal niet moeilijk zijn Uw keuze te doen uit de col-
lectie, met gezellige kleuren en aparte effecten.
Onze prijzen zyn heel voordelig.
Wij zün gaarne bereid U de nieuwe stalenboeken
ter inzage te geven, indien U het wenst, worden ze
ook thuis bezorgd.
BESTELT NU! — NU DE EERSTE KEUS!
Wij kunnen ook zorgen voor behanger en hebben
ook een plaktafel te huur.

Eerste Zandvoortse papierhandel
ROZENNOBELSTRAAT HOEK KLEINE KROCHT TELEFOON 2507

VerhuurbiSjetten
Meer dan 50 soorten.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg 1 bij de Haltestraat

In enkele privé- o£ clublessen
leert U de moderne dansen:

KAMERGYMNASTIEK
VOOR DAMES
(van iedere leeftijd)

Onmisbaar voor de moderne vrouw

Tango
Eng. Waltz
Foxtrot
Rumba
etc.

Dansstudio Mevr* Lily Orgodet
B Kostverlorenstraat 36, Telefoon 2079 _

BBRXBDaBBBBBBOBBBBBBBBBBaHflBBBBBBBBBBBBEflBBBBBBB

Middenstanders, denkt om uw toekomst
en reserveert l avond per week voor de cursus

Handelskennis v. h. IVHddenstands-diploma
Aanvang nieuwe cursussen in Haarlem (Lido) en A'dam.

VLUGGE METHODE, BILLIJKE TARIEVEN
80 pet GESLAAGDEN

Inl. - prosp. - lijst van geslaagden en tevreden-
heidsbetuigingen ter inzage bij het Secret. Ond. Ver.
L. Coster Plorapl. 20 Haarlem, telefoon 14794. —

Ook inl. bij M. Aukema, Marisstraat 43, Zandvoort

DE WAAO
biedt TJ in de

tal van koopjes i
Slechts een kleine greep:
STOFDOEKEN
THEEDOEKEN
HANDDOEKEN
WASHANDJES
BLAUWE KEUKENDOEKEN
PRIMA BADSTOPDOEKEN

10 et SLOPEN, prima
16 et LAKENS, prima Graslinnen, 150x220
19 et PLANELLEN LAKENS, beste kwalit.
7 et KEUKENKLEEDJES

15 et ONTBIJTTAFELLAKENS .. ..
39 et enz. enz. enz.

35 et
149 Ct
159 et
45 et
79 et

Ook In onze kousenafdeling een grote sortering

Manufacturenmagazijn „D c W a a g
Haltestraat 40-40a - Telefoon 2087

Schildersweik is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

(N) Ergens in Zandvoort
zo goedkoop als in de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

18 Ct
18 et

REGERINGSTOMATENSOEP ..
HOOGENSTRATEN GROENTENSOEP

Geen bruine bonen, eet dan
tuinbonen 6 pondsblik 75 et

ook onder Rabbinaal toezicht.
Van der Zwaan

Paradijswcg la, tuss. Bred.str. en ïlogew. tel. 2139

„ER ZIJ RECHT"
Het bestuur van „De Schakel" heeft gemeend van-
wege het grote succes, dat zij Zondag j.l. heeft be-
haald met het toneelstuk „Er zij recht", dit nog-
maals te moeten opvoeren.

Zondag 3 Maart geeft „De Schakel" een voor-
stelling tegen populaire prijzen in Groot Badhuis,
aanvang 8.15.

Laat deze gelegenheid een goed stuk te zien niet
voorbijgaan.



REPARATIES, DAKWERK, •SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van dier Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook In Huurkoop, langdurige garantie.

'Zeestraat54 - Telefoon 2459

Voor de eerstvolgende
veiling in Maart

fcttnnen nu reeds nette goederen worden ingebracht
desverlangd gehaald.

Directie De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
bij aankoop v. ƒ 0,50 (uitgez. suiker en boter)

8 reep chocoBade

2 ons scWerham voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

2 ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22V2 et
2 ons BOTERHAMWORS1 .. .. 22i/o et
V- PC-nd BLOEDWORST 20 Ct
i/ô pond LEVERWORST 20 Ct
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 et
BerlJner
Lei/erkaas
Paarden Rookvlees
Plockworst

Lever
Bacon
Osserookvlees
Pekelvlees v.f a. Cohen

VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELPRIJZEND BAKMEEL .. 25 Ct
TARWEBLOEM, per pona 12 et
Pondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10- 14r-18 et
Bus TAPELKOEK 19 Ct
ABRICOZEN, per pond 58 et
PRUIMEDANTEN, per pond .. .. 29 et
GEDROOGDE APPELTJES, per pond 38 Ct
RINGERS BLOKJES CACAO met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

I. J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN

Half Maart veiling
van meubilaire en anderegoederen
Hierbij kunnen nog nette goederen bijgevoegd wor-
den, desgewenst afgehaald.

Inlichtingen: Parallelweg 29b
Telefoon 2092.

M l E P V A N E G E R E N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURGJBEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 3 Maart 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Bredcrodestraat 31

Zondag 3 Maart 10 uur: Ds. G. W. Deth.
nam. 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed;

GEREFORMEERDE KERK. •
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 3 Maart 10 en 5 uur: Dr. N. A. Waaning
NEDERLANDSE PROTESTANTEN BON».

Gebouw Brugstraat 15.
Zondag 3 Maart 10.30 uur: Ds. L. H. Ruitenberg

van Beers.
Zondagsschool van 12—1.
Dinsdag 5 Maart 's avonds 8.15 uur: Ledenverga-

dering.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude
Bewaarschool, Duinweg.

Spreker de heer J. A. Hoekendijk Jr. te Heem-
stede.

- . . i : NED...ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 2 Maart eindev .d. Sabbath 6.22.
Vrijdag 8 Maart- aanvang v.d. Sabbath 5.30.
Zaterdag 9 Maart Einde v.d. Sabbath 6.32.
Ochtenddienst 8.30; Leeroefening 12.45; middag-

dienst 1.30.

GROENTEHALA,v,STEIJNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 2770

MOOI LOF 15 et
GEKRABDE WORTELTJES, per pond .. 10 ot
3 pond WORTELEN 12 et
UIEN, per pond 4 eb
GESNEDEN RODE KOOL, per pond . 10 et
Extra VAT SNIJBONEN, per pond .
CITROENEN
JAPPA SINAASAPPELEN, 10 voor
SPERCIEBONEN uit het vat (extra), per
KOOLRAAP, per pond
SCHORSENEREN, l pond..
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a
BLOEMKOOL, hagelwit ..
Extra mooie HANDGOTJDREINETTEN,
SINAASAPPELEN, 10 voor
NIEUWE NOTEN, per pond
STOOPPEREN, roodkokers, 3 pond
BELLEPLEURS, 2 pond
MANDARIJNEN, honingzoet, 10 voor
MOESGOUDREINETTEN, per kg ..
ZOETE STOOPAPPELEN, 3 pond

10

18 Ct
4 et

60 et
pd 20 cl

5 et
10 et
25 et
20 et

pd 1.50
. 40 et
. 35 et
. 25 et
. 20 et
. 25 et
. 20 et
. 25 et

ZUURKOOL 10 et

Luxe
Taxibedr i j f

Grote Krocht 18

Telefoon 2255

DAMES OPGELET ! Slechts één week

geheel complete Permanent f 1,50
gemaakt met oliebehandeling zonder amoniak.

B. WAN DER BIJL
Haltestraat 32a

Brood- en Banketbakkerij

K U N E M A N
Haltestraat 33 Telefoon 2026

Deze weefe als reclame:

Vanille batons ) van 50'ent

Gooise moppen j ̂  %«

Als extra reclame:

4 Bumtompouces voor 25 et
Deze alleen Zaterdag en Zondag.

E. A. FRANSSEN
Gediplomeerd makelaar

BREDERODESTRAAT 88 TEL. 2985

Belast zich met
Koop en verkoop, huur en verhuur van huizen en
villa's
Hypotheken en taxatiën
Assurantiën op -elk gebied

Laat nu uw huizen, villa's en
pensions inschrijven
INLICHTINGEN GRATIS

Voor de

SCHOONMAAK
hebben wij weer een enorme sortering
TRAPPEN, per tree
HANDDOEKENREKJES
KOLENZEVEN .._ ..
BLEEKPOEDERZEEPJES
STRIJKPLANKEN, vanaf
MOUWPLANKJES, vanaf
APDRUIPBAKKEN ,
REKJES MET LEPELS
MESSENBAKKEN, vanaf
KEUKENTAFELS, vanaf

.. 27 et
69—49 et

38 et
8 et

115'et
25 et
37 et
30 et
26 et

105 et

Vloerbedekking f 1,05 p m.
CHENAMATTEN, vanaf 158 et
BEDDENMATJES, vanaf 49' et
COCOSMATJES, vanaf 25 et
DEURKLEEDJES, vanaf 59 et
BOECLE-JUTE Lopers, per el vanaf 49 et
COCOSLOPERS, per el vanaf .. .. 69 et
W.C.-MATTEN 45 Ct
DEüRMATTEN .. .. 125 Ct
IJZEREN DEURMATTEN .. .. 39 et

HET WONDER
VAN ZANDVOORT
SwaluestraatS Haltestraat7

Telefoon 2418

Behangselpapïer
uit voorraad p.ljn. 40 soorten vanaf 12 et.

tCerrensans Bazar
GROTE KROCHT 14.

••BHIBIBMBBINBniBMflBUIHBBHIH
Als de dagen lengen,
Gaan de winters strengen.

Voorzie U van een goede •
W ARMWATER-ZAK l
. B
in diverse soorten verkrijgbaar bij: H

Drogisterij L, Blaauboer i

Wö vragen uw aandacht voor •

onze speciale etalage
in Sjaals, Kraagjes, Ceinturen, Corsages en Fournl-'
turen.
Wol en Handwerken vindt U by ons In de ruimste'
zin. Komt U eerst eens bij."

Magazijn LIBELLE
kijken, U slaagt zeker.

Grote Krocht II - Telefoon 2754,

Haltestraat 46 Telefoon 2392

• OORWARMERS «
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Dat zal smaken

Kippen per pond 40 cent
Duinkonijnen 50, 65, 75 et

Braadkippen
Wildhandel D. VISSER
HALTESTRAAT 34 — TELEFOON 2025

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van Inboedelveilingen,

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

Onze kwaliteit en prijzen
LOKKEN U!

OSSEVLEES

2 pond RIBLAPPEN ƒ1,00
2 pond PRIMA OSSELAPFEN .. ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ 0,85
2»/3 pond WINKELLAPPEN .. .. ƒ 1,00
2 pond ROSBEEF ƒ l,oo
2 pond LENDE ƒ 1,05
2 pond HAAS "of BIEFSTÜK .. ƒ 1,20

PKEHA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN, per pond ƒ 0,65—0,60
FRICANDEATT, per pond ƒ 0,70

ZUIVER LAMSVLEES
2 pond LAMSBORST ƒ0,60
SCHOUDERKARBONADE, 2 pond ƒ 0,65
RIB en HAAS, 2 pona ƒ 0,70
2 pond LAMSBOUT ƒ1,00

ECHT GELD. VARKENSVLEES
SCHOTTDERKARBONADE, per pond ƒ 0,50
RIBKARBONADB, per pond .. ..ƒ 0,55
HAASKARBONADE, per pond .. ƒ 0,60
FRICANDEAU, p. pond ƒ 0.65, 2 pd ƒ 1,20

ONZE ROEM ; 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 85 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons overheerlijk osserookvlees van het muisje en l blik
leverpastei voor slechts 25 et;
! pond prima gesmolten rundvet 45 cent; l pond reuzel 50 et:
l pond dik ossevet 55 cent, zolang de voorraad strekt

Bij „De Concurrent" kopen is geld besparen. Dus-allen naar

„DE CONCURRENT"
HaBiesipaat 5 - Telefoon 2994

-' Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

Ziet tie etalage I

TONEELVERENIGING „DE SCHAKEL" -
Zondag 25 Febr. gaf bovengenoemde vereniging In

theater „Groot Badhuis" een opvoering van het to-
neelstuk „Er zü Recht" in vier bedrijven door Carl
Scheiier.

Het bestuurslid, de heer van der Storm, opende1

en wenste allen een genoegeHjke avond en dab is",'
het geworden.

De aanwezigen, en dat waren er vele honderden;
hebben deze avond genoten van een prachc-toneel- -
stuk dat ook goed gespeeld werd.

Ja, reeds bij de aanvang, van 't eerste bedrijf .
kwam men al tot de ontdekking weer eens .iets.,
goeds te zullen krijgen, geen „bombast" stuk.

Er waren dan ook momenten waarin men een.
speld kon horen vallen, soms direct gevolgd door •
een enthousiast „open doekje".'

De gastrol, die vervuld werd door.den heer van
Hemert te Haarlem heeft zeker veel tot het succes,
van deze avond bijgedragen.

De heer van Hemert als Mr. H. Brandenburg,-
Officier van Justitie, gaf prachtig spel te zien en.
wist door zijn temperamentvol spel die spanning ta
brengen die men bij rechtszaken zo dikwijls mee- .
maakt.

Jammer was het echter, dat in het vuur van
spel het gesprokene wel eens verloren ging.
grime was uitstekend.

Zijn zoon Otto, de heer Hildering als Substituut- "
officier van Justitie had deze avond een minder
gelukkige rol, waaraan het niet rolvast-zijn mede
debet was, doch wist dat op te halen in de laatste
bedrijven, waarin hij goed tot zijn recht bracht denu
geslagene, den uit net leven gedoemden, en nu ge-
brandmerkten misdadiger. • Deze rol zou door een.
jonger persoon gespeeld, beter tot z'n recht zijn. ge-
komen.

Mr. Wehner, President van de Rechtbank, ge-
speeld door den heer Chr. Rouffaer, overtrof zich-
zelf deze avond, door op gevoelvolle -wijze deze rol
te spelen en tot uiting te brengen de rechtspraak
volgens het menselijk gevoel en de omstandigheden,
en die volgens het wetboek van strafrecht. Hier-
tegen moest de Officier van Justitie het later dart.-
ook afleggen, toen het zijn eigen zoon betrof.

Mr. Behling, Substituut Officier van Justitie, ge-
speeld door Joop Viehof wist deze rol op kernaeh- '
tige wijze uit te beelden, daarbij geen onderscheid,
makende tussen gevoel en recht, al gold het hier "
een collega en vriend.

Max Vredenburg, als advocaat Schneller, gaf min- .
der goed spel te zien; zün overdreven spel deed veel
afbreuk aan zijn rol, waarvan zeker iets beters te-
maken was geweest.

Mevrouw van Kampen als de oude vrouw Wild,
moeder van den in hechtenis genomen zoon Kasper
Wild, gaf voortreffelijk en gevoelvol spel te zien,
daarbij goed terzijde gestaan door haar begeleidster
en aanstaande van Kasper Wild, mevrouw Dinne-
wet.

Een zeer goed gespeelde rol was zeker die van.
Kasper Wild. De heer Bruynzeel, die deze rol ver-
vulde als aangeklaagd en beschuldigd van moord,
wist vooral in het laatste gedeelte van de scène,
waarin hij zijn verklaring wilde terug trekken, actie-
te brengen. Die actie hadden we echter ook graag
gezien bij de ontmoeting met zijn moeder.

Mevr. Tonny van der Storm als Mizzel Schmidt -
wist op geroutineerde wijze haar spel uit te buiten, .
zodat haar natuurlijk spel met spanning werd ge- -
volgd.

Op rustige wijze vervulde de heer P. Keur zijn rol"
als bode bij de rechtbank. Waar dikwijls deze rollen,
worden verwaarloosd, viel hier juist de goede en.
met zorg gespeelde rol op.

Deze maal had de regisseur de heer K. Visser
een rol als Commissaris van Politie; als we niet
wisten, welke functie de heer Visser in z'n dagehjks-
leven vervulde, zouden we zeggen: hij is Commissa-
ris van Politie.

„Lest best" is wel enigszins van toepassing
op de kleine rol van den rechercheur, gespeeld door
den heer van Kampen, die zün rol speelde zoals hö
die wel eens in andere omstandigheden „gespeeld"
zal hebben.

De regisseur, de heer K. Visser, heeft alle ,eer
van zijn werk.

Aan het slot van de avond bracht de heer Hilde-
rlng woorden van dank aan den heer v. Hemert en.
overhandigde hem een doos tabak en sigaretten,
terwijl de dames bloemen ontvingen.

Tijdens het bal, dat een gezellig .verloop had on-
der leiding van J. Stol Jr. en met muziek van het
dansorkest Rackwitsz Band, had ter gelegenheid
van het eerste lustrum van „De Schakel" een verlo-
ting om fraaie prijzen plaats.

Het was een avond met een toneelstuk, dat waard
is meermalen opgevoerd te worden en van welk ge-
halte we er graag meer op de Zandvoortse planken.
zullen zien spelen. W.J.G.

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en ZoSderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, Tel.2164

INGEZONDEN.
Geachte Redactie, Wilt U zo vriendelijk zijn on-

derstaande op te nemen in uw blad? Bij voorbaat >
onze hartelijke dank.

't Is ons een behoefte om onze hartelijke dank.
en waardering uit te spreken voor het meegevoel
en de hulp van Regering en Gem.bestuur, om in deze-
barre winter de werklozen en kleine zelfstandigen,
te steunen door bijslag kolen, vet, enz. en voor de*
goedkope warme maaltijden die werden verstrekt.
Het eten was uitstekend, een ere-saluut voor allen,,
die alles zo heerlijk en op tijd klaar -hadden. Hek
doet goed in ons kleine land met al zijn verdeeld-
heid, dat men toch nog voor elkander voelt en el-
kander. de hand ter hulpe toesteek't.

Wi) beseffen nog niet wat zegeningen wij nog la-
ons land genieten vergeleken-bij andere landen.
£. Wij zien meest de verkeerde kant uit en 't is heel
gemakkelijk om alle lek en gebrek bij Regering,-.
Gem.bestuur enz. op te merken. Maar laat ons de-
goede kant nu eens opzoeken in de Regering en.
waarderen het goede in elkander. •

Elk mens heeft recht op en behoefte aan waarde-
ring, als hij zijn best doet om anderen te leiden tal
goede banen. Wtj hebben alle lof voor de hulp ons .
geschonken. . Enige werklozen.

•BBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

g JBr -'gj»at niets boven

l VERZORGD KAPSEL
S Wilt U daarvan verzekerd zijn, brengt dan

eens een bezoek aan

MAISON STABELf
Hl GROTE KROCHT 18 - TELEFOON 2759 g .
» Vakkundige bediening. - - < • • E •

-Militairen genieten in de Herensalon r'educ- g-
tie op knippen en scheren.

HBHRmBt. BMEBBBBBBBBBBBBI
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ANDVOORT5E COURA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE B ADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers f 0,10

Giro no. 9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerij ZandToort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regela ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

BIJ contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,80

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Het onderscheid tussen het moeilijke en het
onmogelijke: het moeilijke moet dadelijk ge-
daau worden, het onmogelijke neemt enige
tod.

FRD3TJOF NANSEN.

Reeds meer dan een half jaar Is ons land — ge-
lijk vele andere — geheel Ingesteld op handhaving
der neutraliteit te midden van het losgebroken oor-
logsgeweld. Zware offers worden daarvoor gebracht,
verplicht en vrijwillig, grote en kleine, maar alle In
de hoop, dat ze zullen meehelpen om buiten de oor-
log te blijven. In hoeverre ze daartoe dienstig zijn
geweest en nog zullen zijn, Is onmogelijk te zeggen,
maar gelukkig kunnen we ons er over verheugen tot
heden buiten de oorlogshel te zijn gebleven.

Maar niet alleen ten behoeve van de verdediging
onzer neutraliteit zijn we dag aan dag paraat
— zoals dat heet—, ook voor geval ons land onver-
hoopt toch nog in de oorlog mocht worden betrok-
ken zijn talrijke maatregelen getroffen. Daaronder
nemen die, welke het gevaar en het leed van die
toestand trachten te verkleinen en te lenigen, ge-
lukkig een voorname plaats in. We denken nu spe-
ciaal aan evacuatie en bloedtransfusie, de eerste ter
vermijding van gevaar voor een deel der burger-
bevolking, de tweede tot herstel van ernstig ver-
wonde militairen. Over beide onderwerpen namen
we reeds meer dan eens een inlichtend artikel op,
omdat het publiek begrijpelijkerwijs tegenover beide
aanvankelijk wat vreemd stond, maar ook omdat
het bij deze beide zaken gaat om hulp aan anderen.
En dus moest een beroep worden gedaan op het
plichtsbesef van mens tegenover mens.

Gelukkig mag geconstateerd worden, dat Zand-
voort tenopzichte van beide diensten, evacuatie en
bloedtransfusie, bewust zijn plicht te verstaan. In
de gevaarlijke zone wonende medeburgers zullen
hier onderdak vinden, als het onverhoopt nodig
mocht-worden, en hier zullen ook de nodige perso-
nen beschikbaar zijn om een deel van hun bloed
af te staan voor in levensgevaar verkerende gewon-
de soldaten, als het oorlog is in ons land. Geheel
compleet is het voor Zandvoort vereiste aantal nog
niet; dat men zich dus nog spoedig melde als
donor bij den heer J. J. L. A. Wijnne, Zandv. Apo-
theek, Haltestraat 8, telefoon 2389.

Niet ieder kan of wil zich opgeven als donor.
Accoord! Maar laten,zij dan weer op,in andere
•wijze-hun-hulp verlenen" bü deze dienst. Hoe?" "• -

' Dat zullen" we U zeggen. Voor de bloedtransfusie-
die'nst zijn" niet alleen nodig bloedgevers, maar ook
geldgevers.

• Immers -de bloedtransfusiedienst berust geheel in
handen van een particuliere instelling t.w. het Rode
Kruis.- En al geven de z.g. donors hun bloed zonder
enige financiële vergoeding, toch heeft het Rode
Kruis uitgaven te doen ten behoeve van deze
dienst: de" noodzakelijke keuring der donors "kost
geld, de administratie dezer dienst kan niet zonder
uitgaven geschieden, en ook de propaganda brengt
uitgaven mee.

De door het Rode Kruis te besteden kosten voor
deze bloedtransfusiedienst nu worden geraamd op
l cent per inwoner, dat is dus voor Zandvoort een
bedrag van ongeveer ƒ 100,-. En nu begrijpt ge wel,
op welke andere wijze ge kunt helpen bij de bloed-
transfusledienst.

Waarde lezers, wij geloven niet, dat het nodig Is
hierover nog veel te zeggen. Denk er liever zelf eens

• ernstig over na, niet later eens, maar nu vandaag
nog. Kunt of wilt ge U niet opgeven als donor,
overweeg dan of ge financieel kunt en wilt helpen.
Kunt ge en wilt ge, doe het dan, liever nog van-
daag dan morgen.

Natuurlijk moogt ge ook beide wezen, maar wees
zo mogelijk althans één van beide: óf bloedgever
óf geldgever. Uw bijdrage zal gaarne ontvangen wor

" den door den heer J. J. I». A. Wtinne, Zandvoortse
' Apotheek, Haltestraat 8, ook per giro op no. 293826,
dan wel ter Gemeente-Secretarie afd. alg. zaken.

Als het ergste komt, dat er dan geholpen
zal kunnen worden, ook dank zfó U.

Als onverhoopt ook ons land bezocht wordt
" door onmenselijkheid," dat er dan geholpen kan
worden dank zij de nu betoonde menselijkheid, ook
door TT.

REDACTIE.

V.V.V.-PROPAGANDA-\VINKELWEEK
Inzake de door de V.V.V. voorgenomen Propaganda
Actie, waarvan wij de vorige week met een enkel
woord reeds melding maakten, kunnen wij onze
lezers thans mededelen, dat door de Zandv. Han-
delsvereniging en de Hanze in samenwerking met
de V.V.V. wordt georganiseerd een Propaganda-
Winkelweek, waarbij alle etalages geheel in het
teken der V.V.V. zullen staan.

Alle Zandvoortse winkeliers kunnen hieraan gra-
tis deelnemen, zowel georganiseerde als ongeorga-
niseerde, en wel door in de week van 11 tot en met
17 April hun etalages keurig te verzorgen en deze
Boveel mogelijk in het teken der V.V.V. te plaatsen.

Als attractie zal aan deze winkelweek een wed-
strijd worden verbonden, er zullen n.l. enige fraaie
prijzen worden toegekend aan de best geslaagde
etalages, dat zijn die, in welke het meest de werk-
zaamheden der V.V.V. tot uiting komen. Tevens zal
•aan een en ander een puzzle worden verbonden
•welke door het publiek moet worden opgelost, ter-
wijl het publiek tevens als jury zal fungeren inzake

' het beoordelen der best geslaagde Propaganda-
etalages.

Zowel voor het publiek als voor de winkeliers
worden enige fraaie prijzen beschikbaar gesteld,
zodat voor beide partijen deze winkelweek een aar-
dige attractie belooft te worden.

Aan lederen winkelier zullen nog nadere bijzon-
derheden per speciale circulaire worden medege-
deeld.

Wij spreken van harte de wens uit, dat deze actie
in alle opzichten moge slagen en gezien de resul-
taten der acties, welke door de beide Middenstanda
organisaties reeds vroeger op touw zijn gezet, me-
nen wü hieraan dan ook niet' te behoeven te twij-
fclcn.

GEM. BADINRICHTING.
In de week van SI—29 Febr. werden 559 douche-

en 17 kuipbaden genomen.

DE ANDERE WERELD.*)
M. H. Szekely—Lulofs.

Bovenvermeld boek is een der romans van mevr.
Székely-Lulofs, de schrijfster, die in korte tijd één
der meest gelezen romancières zou worden.

Haar eerste successen waren: „Rubber", „Koelie"
en de mooie bundel „Emigranten", waarin o.a. de
gevoelige schets „Rimboe" voorkomt en ons met veel
begrip en zielkundige ontleding wordt verhaald van
de geïmmigreerde bevolking in Australië.

Dan kennen wij nog „Het laatste bedrijf" (Hon-
gaarse roman) en „De Hongertocht". Dit laatste
is een droevig, maar boeiend relaas van de mislukte
patrouilletocht in 1911 onder Commandant Nijhof,
in de oerwouden van Atjeh.

Voorts verscheen van de hand van deze autrice
de Nederlandse vertaling van de veelgelezen werken
„Carrière" en „Erfgenamen" van den Hongaarsen
schrijver Ferenc Körmendi.

Mevr. Székely-Lulofs werd als Hollandse op Java
geboren en heeft verscheidene jaren in de rimboe
van Sumatra geleefd. Zij is dus zeker bevoegd tot
het uitbeelden van de toestanden en de karakter-
verschillen van den Europeaan en den Inlander.
Diep weet zy met grote Intuïtie in de mentaliteit
van dezen laatste door te dringen.

Dat zulke werken voor ons van groot belang zijn,
is vanzelfsprekend. Zou ons, Hollanders, het leven
en de arbeid niet Interesseren in dit verre, prach-
tige land, onze koloniën, het schone rijk, dat, om
een gevleugeld woord van Mutatuli te gebruiken,
„zich slingert om de evenaar als een gordel van
smaragd"?

„De andere wereld" nu is een grote roman ge-
worden, waarin ons de levensgeschiedenis wordt ge-
geven van den diep-tragischen Pieter Pot, en waar-
in ons het zware leven op de rubberplantages wordt
voor ogen gesteld. Pieter Pot is een armoedige
Amsterdamse jongen, jongste zoon uit een Ortho-
dox-Christelijk arbeidersgezin. Hij is lelijk, zwak van
-lichaam, en behept met een minderwaardigheids-
gevoel. U zult begrijpen, dat zo iemand niet zo ge-
makkeUjk door het leven komt. In zij'n jeugd is hij
altijd door iedereen in een hoek gedrongen, hij telt
niet mee, was het laatste kind, dat niet meer ge-,
wenst„was.„Als kleine jongen voelde hij zich aan-
,gêtrokken.._totJ.eeri "buurmeisje,_Marietje,^kind van
eéh dronkaard". Alles^ wat hij ffaar 'vèrtelt,~ begrijpt"
zij, twee kinderen, die helaas reeds vroeg de ellende
van het bestaan, zwaar in zich voelen wegen.

Als Pieter van school komt, wordt hij loopjongen
bu de firma Steenders & Co, waar hij van het
personeel de ene vernedering na de andere onder-
gaat. Na enige jaren aldaar werkzaam te zijn ge-
weest, leest hij een advertentie van een Rubber
Maatschappij op Deli. Hij- solliciteert, wordt aan-
genomen-en gaat naar Indië. Door een onweer-
staanbare lust- wordt de jongeman aangegrepen:
geld, veel geld verdienen, duizenden, tienduizen-
den

Geld, denkt hij, is het hoogste wat er te bereikei.
valt. Nu telt' Pieter Pot nog niet mee, maar later

Vol kennis van het menselijk karakter wordt ons
dit alles beschreven, ook zijn vertrek naar Indië,
zijn voorvoelen, dat de zes jaren, die vóór hem
liggen, toch wel héél eenzame jaren 'zullen zijn

Spoedig ondervindt hu, dat eigenlijk niets is ver-
anderd; aan boord ondergaat hij weer dezelfde ver-
nederingen en spot van den Hoofdassistent, v.d.
Steeg. Wij kunnen niet anders dan diep medelijden
hebben met dezen mens, die zo gebukt gaat onder
zijn gevoel van minderwaardigheid, waarboven hij
zich onmogelijk kan verheffen.

Eén- der meest sympathieke figuren in dit boek
is Blom, de assistent, door wien Pieter in het werk
wordt ingewijd. Blom is een type met goede ge-
dachten, een man die het financieel niet ver zal
brengen, geen materialist, maar iemand die voelt,

dat achter het waarneembare leven een groter,
een beter leven bestaat.

Ook voor Asminah, de Inlandse huishoudster van
Pieter, voelen wij genegenheid. Haar toewijding
voor hem is roerend van onderworpenheid. Wan-
neer zij een kind van hem verwacht en hem zegt,
dat zij wel zal zorgen, dat het niet op de wereld
komt, is er zoveel vreugde, ware moedervreugde in
haar, na zijn toezegging, dat het kind gerust mag
geboren worden, dat het besef in volle mate tot
ons doordringt, dat er op dit punt geen verschil in
ras bestaat, een moeder zal altijd een moeder zijn
en blijven, blank ot bruin.

Niettegenstaande Pieter zo'n links, onmaatschap-
pelük mens is, wat hij tot het einde van zijn leven
zal blijven, maakt hij toch carrière. Hoe, ja dat is
een lange geschiedenis. Hij brengt het zelfs tot ad-
mmistrateur, toewan besar. Zijn zucht naar geld
wordt steeds groter, hij wordt gierig, weet het niet
eens goed te besteden. Nog altijd gelooft hij, dat
alleen het „bezit" hem in aanzien zal doen stijgen.

Hoe waar zijn de woorden van den intussen ont-
slagen Blom, den man met zo'n geheel andere
levensopvatting dan Pieter. „Als je niet oppast, dan
vergeet je tussen de rubberbomen, dat er nog een
andere wereld bestaat. Dat er nog een ander geluk
is dan de hoogste stand van de rubberprijzen en
nog een ander doel dan zoveel mogelijk geld ver-
dienen. En als ik nou weg ben, denk dan af en
toe eens aan die wijsheid van me. Wees vooreerst
een mens en vergeet nooit dat andere mensen ook
mensen zijn."

Eens, veel later, zal Pieter de ware zin van dit
alles begrijpen. Elf jaren achtereen blijft hij in de
tropen, hij huwt met Betty, het mooie, charmante,
maar lichte vrouwtje, die hem alleen neemt om ge-
borgen te zijn. De catastrophe hiervan blijft niet
uit. In Holland, wanneer ze met verlof zijn, komt
de breuk. Pieter gaat in een bui van zwaarmoedig-
heid weer naar Indië terug; terug naar Asminah
en zijn zoon Doel. Zonder geld, want zijn vermo-
gen had hij grotendeels verloren en de onderne-
ming waar hij werkzaam was, wordt gesloten, waar-
uit zijn ontslag voortvloeit. Hier woont hij geheel
gelijk met de bevolking in de kampong, waar *hij
zich eerst recht gelukkig voelt, maar toch altijd
nog genoemd wordt de toewan besar. Een ongeluk
maakt een vroegtijdig einde aan zijn leven.

Dit is dan zo in het kort het verloop van de ge-
schiedenis van Pieter Pot.

Ongetwijfeld heeft de schrijfster ons in deze xo-
man echter veel meer willen geven dan het leven
en sterven van dezen eenzamen, ongelukkigen mens.
Zij heeft ons doen inzien, dat geld niet het hoogste
is waarnaar wij moeten streven, dat ieder die alleen
„geld" als hoofdmotief in zijn leven voert, even be-
klagenswaard is.

Er bestaat nog een andere, betere wereld, die
Blom bedoelde en die Pieter Pot leert begrijpen in
het laatst van zijn leven. Enige ogenblikken voor
zijn dood hoort hij Bloms stem, die zegt: „Een an-
dere wereld, die voortgaat te bestaan en die groter
is dan alle mensenwerk bij elkaar". — Door de dood
is hij bevrijd van zichzelf en verzoend met zijn
leven.

Dit boek is van een gezond realisme, onderhou-
dend en boeiend geschreven, de inhoud is zeker
belangwekkend. Als hoogtepunten zie ik vooral de
terugkeer in de ouderlijke woning en het sterven
van den hoofdpersoon.

In de werken van mevr. Székely-Lulofs worden
problemen en toestanden naar voren gebracht, die
een diepere beschouwing waard zijn.

RIEK BONSET-HORST.
„De andere wereld" door M. H. Székely-Lulofs

verscheen bij: N.V. Uitgeversmij „Elsevier" te Am-
sterdam.

*) Opgenomen in leesbibliotheek „Gelria"

AAN ALLE INGEZETENEN VAN ZANDVOORT.
Aangezien nog vele inwoners van Zandvoort in

andere plaatsen n.l. Haarlem en Amsterdam hun
inkopen doen en dit per jaar een nogal aanzienlijk
bedrag uitmaakt, hetwelk anders de plaatselijke
middenstand ten goede was gekomen, zouden wij
een ieder willen adviseren toch zoveel mogelijk de
plaatselijke winkeliers te willen bevoordelen, als-
mede eventuele werkzaamheden z.a. timmerwerk,
schilderwerk, enz. door de in deze Gemeente ge-
vestigde vakpatroons te laten verrichten.

Er zijn hier toch zo vele winkeliers en andere
middenstanders die werkelijk toch alle mogelijke
moeite en zorg aan hun zaak besteden, een goede
sortering aanhouden en wier prijzen toch heus niet
boven de stadsprijzen liggen.

Wanneer iedere inwoner zich ..meer voor ogen
zou houden te Zandvoort zijn of haar inkopen te
doen, is hiervan het zeer logisch gevolg, dat een
•winkelier zich nog meer op zijn zaak zal gaan toe-
leggen, zijn sortering nog zal uitbreiden en het hem
door de toenemende omzet wellicht mogelijk wordt
zijn artikelen zelfs beneden stadsprijzen te verko-
pen.

Om. hierin een verbetering te brengen hebben de
besturen der Zandv. Handelsvereniging en'de R.K.
Middenstandsvereniging de Hanze een Commissie
gevormd, welke ten doel heeft eventuele klachten
van kopers te onderzoeken, en deze ter kennis van
de betrokken winkeliers te brengen, zoals b.v. het
niet verkrijgbaar zijn van een of ander artikel, ver-
schil in prijzen of anderszins.

Deze Commissie zal het ten zeerste op prijs stel-
len zulks te mogen vernemen, en verzoekt dan ook
dringend deze klachten ter kennis te brengen van
één der onderstaande adressen.

Mogelijk kan hieruit een nauwer contact ontstaan
tussen koper en winkelstand, hetgeen na verloop
van tijd niet anders dan tot voordeel van beide
partijen kan leiden.

Laat dus uw aller devies worden;
,,Koopt alles te Zandvoort".

De Contactcommissle:
L. J. Koomen, Koningstraat l, secr. De Hanze.
E. H. Brokmeier Jr., Haltestr. 50, Voorz. Z.H.V.
J. C. van Houten, Paradijsweg 20, Secr. Z.H.V.

VERLOTING
Bij de verloting van de vereniging „Jong Zand-

voort" zijn op onderstaande nummers prijzen ge-
vallen: 301, 536, 318, 665, 89, 736, 259, 631, 57, 506,
189, 743, 338, 366 en 359.
De prijzen zijn af te halen bij: L. Schuiten, Mai-is-
straat 4.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van l tot en met 7 Maart 1940

Geboren: Preddy Cornelis, zoon van P. G. J.
Nieberg en M. M. A. Vlug, Dr. Gerkestr. 4; Pieter,
zoon van D. de Boer en A. Veltkamp, Da Costastr.4

Getrouwd: G. A. Loorbach en W. J. Wolberink,
Kostverlorenstraat 47; I. Brllleman en A. Bromet,
van Kinsbergenstraat 4; H. A. Paap en M. M. van
der Heijden, Haltestraat 32boven.

Overleden: W. van Toombergen, echtgenote van
A. Koper, oud 54 jaren, Boul. Barnaart 1.

VOLKSONDERWIJS.
Het bestuur van Volksonderwijs afd. Zandvoort

belegt op 20 Maart een propaganda-avond in ge-
T&uwMtonopole. Er zal een zeer buitengewone film
wJcBraen "gegeven.

Zie^ volgende week de advertentie in de plaatse-
lijke' bladen. Denken de Jongens en meisjes om de
tentoonstelling, welke door Volksonderwijs gehou-
den zal worden.

GROOT BADHUIS
In een vergadering van crediteuren van de N.V.

Groot Badhuis te Zandvoort werd op 2 Maart het
aangeboden accoord door alle aanwezige crediteu-
ren (67 van de 73) aanvaard.

Bewindvoerder is mr. dr. P. A. Bijvoet.
Voorts vernemen we, dat de heer Sterkenburg tot

directeur is benoemd.

ALGEMENE VERGADERING.
De.Ned. Ver. voor Luchtbescherming houdt op

Maandag 18 Maart in het Patronaatsgebouw aan
de Grote Krocht een algemene vergadering, waar
de heer P. v.d. Mije een inleiding zal houden over:
Maatregelen voor zelfbescherming.

Ook niet-leden zijn op deze vergadering hartelijk
welkom.

SPORT

VOETBAL
Zandvoort l—R.C.H. 2, 5—0.

Voor het eerst na bijna drie maanden rolde hefc
„bruine monster" weer eens over het voetbalveld,
maar tijdens de ontmoeting Zandvoort-R.C.H. 2
bleek, dat men zich nog zeer onzeker voelde. Van
beide zijden werd dan ook zeer slecht gespeeld en
de wedstrijd was het aanzien bijna niet waard, on-
danks de hoge score van de thuisclub. Zaïidvoorfc
verscheen met Veen op de rechtsbuitenplaats, ter-
wijl Jb. Keesman linksburten was, waardoor J. van
den Bos een vrije dag had. Veen taeeg in de eerste
helft zeer weinig te doen, omdat het gehele elftal
op links speelde. In de tweede helft echter werd
ook Veen aan het werk gezet, maar hij bracht er
Zondagmiddag niet veel van terecht, daar hij de
bal te lang in zijn bezit hield. De voorhoede van
de thuisclub was niet bepaald op dreef, daar de
midvoor C. Schuiten steeds op een plaats stond,
waar h;j niet moest staan Ook G. Keur, de
spil, hield het spel te lang op, waardoor de tegen-
partij weer op adem kon komen. De achterhoede
van Zandvoort was weer goed, hoewel J. Visser
een makkelijke dag had.

Over het spelverloop is niet veel te vertellen. In
het eerste gedeelte is Zandvoort geregeld in de
meerderheid .hoewel R.C.H. enkele gevaarlijke aan-
vallen ondernam, die op niets uitliepen. Langza-
merhand zocht de thuisclub het vijandelijke doel
op en zag Jb. Keesman tweemaal kans den R.C.H.-
doelverdediger te verschalken (2—0).

Na de thee bleef Zandvoort de sterkste en zocht
R.C.H. het in de bekende buitenspel-val. Dit werd
de gasten echter noodlottig, daar de voorhoede van
Zandvoort hiermede rekening hield, waardoor C.
Schuiten het derde en vierde doelpunt wist te sco-
ren. Zandvoort wijzigde zijn opstelling f.iigszins
en E. Keesman kwam op de rechtribinnenplaats.
Deze speler zag nog kans even voor net einde het
vijfde doelpunt te maken, waarna de wedstrijd als
een nachtkaars uitging J.G.B.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT"

__. Zandvoort l wist zich op de bovenste_ plaats te
handtiaven" dooi- één flinke overwinning op ~RCS 2.
In een vlot gespeelde wedstrijd behaalden zij een
5—O overwinning.

Zandvoort 2 deed goed werk door met 3 invallers
een gelijk spel te bevechten tegen Vliegende Vogels.
Het resultaat weid hier 4—4.

Het derde kon zich tegen RCH 5 niet handhaven
en verloor met 5—0.

Het vierde en junioren a werden uitgesteld, ter-
wijl junioren b een zeer verdienstelijke overwinning
wist te behalen tegen Heemstede Junioren.

De wedstrijd Haarlem b adsp.-Zandvoort adsp.
werd afgekeurd.
Het programma voor a.s. Zondag luidt:

RCH 2—Zandvoort l, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—Zandvoort 2, 10.30 uur.
Zandvoort 3-Haarlem 3, 10 uur.
Hillegom 2—Zandvoort 4, 10 uur.
HPC jun. a—Zandvoort jun a, 10 uur.
HPC jun. b—Zandvoort jun. b, 10 uur.

Zaterdag:
Zandvoort adsp. a—EDO adsp. b, 2.30 uur.
De jaarlijkse feestavond van onze vereniging zal

plaats vinden op Zaterdag 6 April a.s. in Groot
Badhuis. Er wordt een zeer gevarieerd programma
samengesteld, dat tijdig zal worden bekend ge-
maakt.

J.K.

Officiële mededelingen
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358
Uitslagen van Zondag j.L:

Zeemeeuwen 2-EHS l, 0—3.
Haarlem 3—Zeemeeuwen 3, 6—0.
Zeemeeuwen 4-Hillegom 2, uitgesteld.

Adspiranten-competitie:
RCH a—Zeemeeuwen a, 8—0.
RCH e—Zeemeeuwen e,6—1.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:
Zeemeeuwen l—Haarlem 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—Zandvoort 2, 10.30 uur.
DCO 2—Zeemeeuwen 4, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.—Haarlem b jun., 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Kennemerland adsp.—Zeemeeuwen adsp., 2.30 uur

Als eerste prijs voor onze verloting hebben wij
een dressoir aangekocht ter waarde van 40 gulden,
te bezichtigen in de etalage van den heer W. Loos,
Swaluëstraat 20. Reeds is met de verkoop van de
loten een begin gemaakt, en met succes, want reeds
een 1000 tal zijn geplaatst. Het bestuur heeft grote
plannen voor verbetering van onze terrein-accomo-
datie en zou vanzelfsprekend gaarne een batig sal-
do van deze verloting zien. Prijzen kunnen te allen
tijde ingebracht worden bij den heer W. Loos.

Nog dient - om verwarring te voorkomen — ver-
meld te worden, dat de verkoop van trainingsloten
(witte loten) is stopgezet.
A.S. Maandagavond Bestuursvergadering ten huize
van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
Handbal. Secr. P. Heinstraat 6

De Haarl. Handbal Commissie organiseert op Ie
Paasdag een Handbal-steden-tournooi, hetwelk ge-
houden zal worden op het terrein van BGV te
Bloemendaal (terrein V.V. „Bloemendaal"). Aan dit
tournooi zullen deelnemen: De heren-elftallen vaa
Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Zaandam, terwijl
de dames slechts l wedstrijd spelen n.1. tegen Am-
sterdam.

A.s. Zaterdag 9 Maart worden op het terrein van
OSS selectie-wedstrijden voor het Haarlemse elftal
gehouden, waarna de officiële Haarlemse elftallen
gekozen worden, welke op Ie Paasdag in het ste-
dentournooi zullen uitkomen. De wedstrijden van-
gen aan om 3 uur.

WJJ wekken alle leden op deze wedstrijden bij te
wonen. De elftallen worden, zo sterk mogelijk: sa~



mengesteld, hetgeen zeker het handbalspel ten goe-
de zal komen.

Zondag 10 Maart spelen de dames uit tegen BGV,
tjerwyi de heren naar Zaandam gaan om Achilles
t« bevechten.

wy kunnen geheel volledig uitkomen, mits allen
meewerken en geen afschrijvingen volgen.

Van de nieuwe leden verwacht ik zo spoedig mo-
gelijk hun pasfoto, daar zij anders niet geregls-
treerd kunnen worden. v.d.B.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2408 Cohen.Simon, Hoofdvert. Ned. Fabr. v. Voe-

dingswaren „Viando", Den Haag, Zeestr. 55.
2380 Dhooge, H. L.; Wilhelminaweg 20.
2408 Kinderpension „Micky-Mous"; Brederode-

straat 143.
2803 Leeuw, G. de; Mr. Schilder, Handel in glas

en verf waren; Stationsstraat 9.

ZWEMCLtJB Z.C.Z.
Leert zwemmen b« de ZCZ. Vraagt inlichtingen

aan onderstaand adres. Oefenuur Donderdag-
avond. Vertrek bus 7 uur van garage Piet Kerkman,
Haltestraat.

S. Hennis-Dorreboom, v. Speykstr. I5a.

KERK EN VREDE.
De afdeling Zandvoort van „Kerk en Vrede"

houdt op Donderdag 14 Maart een tweede getuige-
nisavond in dit winterseizoen. De .heer Hilbrandt
Boschma uit Hilversum zal spreken over: „Kerk en
Vrede - Ik ga er uit - Ik bluf er m". De heer
Boschma is geen onbekende in Zandvoort en we
rekenen dan ook even als vorige keren op een ge-
heel gevulde kerk.

Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie
in dit blad.

OUDERRAAD.
In de j.l. Maandag gehouden vergadering van de

gecombineerde Oudercommissie der scholen A, B,
C en D werd het bestuur der Ouderraad als volgt
samengesteld; G. Stel, voorzitter, 3. D. Heesen,
eecretaris, mevr. Keur, Zr. Schotanus, A. Piers.

De gordifnstoften

koopt u NU in „De Wolbaai
Pas ontvangen een geweldige sortering Vitrages, Weefstoffen, Kleedjes, Plankendoeken. — Wit en
Ecru Vitrage 65 breed, 12 et per el. — Marquisette met strookje 85 breed, reclameprijs 19 et. Het
nieuwste in open Vitrages, per el 38 et. Moderne ruitjes 24 et per el. - Pracht afgepaste gordijnen
met entredeux en kant D8 cent. - Gebloemde gordijnen met strookje, 'iets moois, per el 39 et
Alle soorten kant vanaf 4 cent per el.
Zie onze grote sortering kleedjes, stof- 20 et per el. - De beste Java-kapok, nu nog
, . , t , i , ' "" cu T/6r pond.

doeken, thee- en handdoeken _ ,, . . ,,Profiteer van onze extra aanbiedingen
In weefstof 120 breed per el 45 cent

Zo juist ontvangen de nieuwste Damesschortenll
(Wij nemen ook Eendracht- en Vesta-zegels aan)

School plein 4 hoek Wülemstraat

Grote Stofdoeken 10-14 et. - Wafeldoeken 12 et
Theedoeken vanaf 12 et — Linnen theedoeken
39 et. — Keukenkleden vanaf 49 et - Alle
soorten Keukenval vanaf 14 et. - Geplooid

Zie onze etalages

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

«a werkelijke Rijwielhersteller
• woont te Zandvoort!,
Het adres is

H» C. van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT, 19.

GAZELLE RIJWIELEN

Bij ons steeds
VERSE DOOSJES M AT ZES
en CRACKERS (quark)

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

DAMES OPGELET! Slechts één week

geheel complete Permanent f 1,50
B. V AH OER BIJL

Haltestraat 32a "̂ Hl

Gratis prijscourant
van Tuin- en Bloemzaden, Kunstmest, Tuln-
sieraden,

l Groentenplanten, enz*
van ouds:

De nieuwe Zaadwinkel
WARMOESSTR. 27 HAARLEM TEL. 11186 i

Ter vergemakkelijking van onze cliënten
zün de Prijscouranten te verkrijgen btJ :

O, Torpstra
Prinsenhofstraat 12 - Zandvoort

MANCHESTER RIJBROEKJES.

Voor werkelijk goede
B e d r ij f s k l e d i n g

die U lang dragen kunt onze' van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

F a . v , H E N S E N
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte'jassen, stofjassen, Eng.leren broeken, blauwe
Jasjes, Kapstersjassen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.
Voordelige party JONGENSBROEKEN vanaf ƒ 1,U5

JONGENSPAKJES en PLUS POURS.
Regenjassen in Egypt. linnen, Tweed en Gabardine.
Levering1 ook tegen crisis-, spaar-en voorschotzegels

Toneelvereniging yfPhoenix"
Op Zaterdag 9 ftflaanf a.s.
in „Groot Badhuis", Zandvoort, om 8 uur

Opvoering vangnet blijspel met vlotte dialogen in
drie bedrijven van Henk Bakker: 6ETJE REGEERT

Entree f 0,50 plus belasting
MILITAIREN f 0,30
Plaatsbespreking Zaterdag 9 Maart van 2
tot 4 aan de zaal. Leden gratis bespreken

NA AFLOOP GEZELLIG BAL
MUZIEK van THE MABGIANS.
Dansleiding JOH. L. VAN DUIN.

uit voorraad pjjn. 40 soorten vanaf 12 et.

tferrentans Bazar
GROTE KROCHT 14.

UITVOERING „DE STEM DES VOLKS"
Op Zondag 31 Maart a.s. zal de Zandvoortse zang-
vereniging „De Stem des Volks" in „Groot Bad-
huis" haar jaarlijks concert geven onder leiding
van den dirigent den heer J. Post.

Uitgevoerd zal worden een gevarieerd program-
ma, waaraan zullen medewerken mej. Topsy Ter-
wee, sopraan en de heer M. van Dillen. Verder
treedt op de heer W. v.d. Boom, die over een zeer
fraaie bariton beschikt. Hij zal liederen ten gehore
brengen van Mozart, Handel, Rossini «.a.. Pierre
Verdonck, de hier in Zandvoort welbekende be-
Jcwame pianist, zal den heer v.d. Boom op de piano
begeleiden.
" Bovendien speelt het „Haarlems Trio" 'werken
van verschillende bekende componisten.
Voorwaar, een avond vol kunstgenot, die het kunst-
minnend Zandvoort zeer zeker zal bevredigen.

In de pauze vindt de verloting plaats van de tom-
bola, waaraan zeer fraaie pryzen verbonden zijn,
terwijl een gezellig bal de avond zal besluiten.

Kaarten voor deze mooie avond ztfn verkrijgbaar
bij A. Molenaar, Oosterparkstraat 21, G. v. Duijn,
Marisstraat 45, M. Citroen, Parallelweg 23a en ver-
der by de leden van de zangvereniging.

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken

Werkplaats:

HOGEWEG 52 ACHTEROM 1

VREEMDELINGVERKEER ZANDVOORT
Onder dankzegging aan den uitgever van dit blad.

voor zijn medewerking berichten wü onze leden, dat
'__ in verband met het dit jaar te verwachten druk-
ke en vroege seizoen — wij nu reeds onze wekelijkse
mededelingen aan de leden vanaf deze plaats zul-
ïen doen in het vertrouwen, dat een en ander uw
aandacht zal hebben.

V.V.V. en de Jaarbeurs.
Het is ons gelukt om een zeer mooie stand op de

Jaarbeurs te Utrecht in te richten, waar buiten een
paar interessante diorama's van Zandvoort, tal van
foto's afgestaan door de firma Bakels zijn geëxpo-
seerd. Het publiek is in de gelegenheid gesteld om
aan onze stand alle inlichtingen over Zandvoort te
verkrijgen, waarvan dankbaar gebruik gemaakt
wordt.

Te zijner tijd hopen wij een foto van deze stand
te publiceren.

V.V.V.'s vooruitgang1.
Deze week noteerden wij 32 nieuwe leden. Het

ïeden-aantal is nu 443.

„CREDO CANTO"
Aan de avond van Goede Vrijdag 22 Maart, om

kwart over acht hoopt deze vereniging Heinrich
Schütz' Johannes Passie uit te voeren.

Credo Canto beoogt met deze „uitvoering" niet:
het geven van een concert, maar wel: het houden
van een muzikale prediking, al is voor dit laatste
het beste nog maar nauwelijks goed genoeg.

De leiding zal berusten bij Fellx de Nobel. Solis-
ten zullen zijnTHarry van Oss, H. Meijer en enkele
andere leden van het koor.

: (N) Ergens in Zandvoort
^:zoVgoedkoop als in de
:'""",~' Beverwijkse Aardappelen-

Groenten- en Fruitcentrale
"^RiBGERINGSTOMATENSOEP 18 et
r.SO_pGE.NSTRATEN GROENTENSOEP .. 18 Ot

'«-Geen bruine bonen, eet dan
-tuinbonen 6 pondsblik 75 et
- . - ook onder'Rabbinaal toezicht.

v', . Van der Zwaan •
"ParadUswcg la, tuss. Bred.str. en Hogew. tel. 2139

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEIV1. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEIM
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's." Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wfl ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredleten, Assurantiën op elk ge-
bled. Inlichtingen kosteloos Kousen

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L. BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

i
i©©

Voor de schoonmaak
Door tijdige inkoop hebben wij beslag weten te leggen op een grote party

VITRAGES
Ook in onze Atep-afdeling hebben wij diverse
PRIMA WASBOENDERS .. 10 et
WERKBOENDERS, 2 stuks 15 Ct
GOOTSTEENBOENDERS . 10 et
3 PANNENSPONZEN . . . 10 Ct
VATENBORSTELTJES . 10 et
Prima busjes MEUBELWAS div. kl 10 et
GROTE BUSSEN WAS 10 Ct
Gr. bussen SCHUURPOEDER, 3 voor 25 et

voor de oude prijzen.
schoonmaak-artikelen

Grote bussen SCHUURPOEDER ..
ROLLEN BOTERHAMPAPIER 3 a
PRIMA KASTPAPIER
3 Pakjes BLEEKPOEDER
VLOKKENZEEP
4 stukken HUTSHOUDZEEP
PRIMA SPONZEN .. ..

10 et
10 et
10 et
10 et
15 et
10 et
14 et

POETSEXTRACT, extra gr. bussen 2 a 25 c
Bovendien bfl ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

DE W A A G
Haltestraat 40-40a - Telefoon 2087

Manufacturenmagazijn
EENS KLANT

BLIJFT KLANT

pppnnooanpPPPPPPPPPPPPPPonppnainp

Aannemer van

Maar

Balks brood
smaakt toch beter

M. J* Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

Voor de eerstvolgende

veiling in Maart
kunnen nu reeds nette goederen worden ingebracht
deeverlangd gehaald.

Directie De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

l DAMES! Wij gaan met de tijd mee en gaan met ons oude systeem
en wel met dezelfde kwaliteit vlees, tegen onderstaande prijzen aan te
bieden. Dan wórdt er wel gezegd: hoe kan die kwaliteit voor deze prijs
worden aangeboden? Wel, door onze grote omzet en lage bedrijfskosten
kunnen wij dat doen.
Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VETTE OSSELAPPEN, p.p 40 Ct
PRIMA OSSELAPPEN 45 Ct
RIBLAPPEN 50 Ct
RIBSTUK 55 Ct
ROSBIEF 5B—60 ot
LENDE en OSSEHAAS 70 et
BIEFSTUK 70 Ct

GEHAKT, per pond 35 et

Ie KWALITEIT GELD. VARKENSVLEES
KARBONADE, Schouder 48 Ct
KARBONADE rib ., 55-60.0t
KARBONADE, Haas 60 et

FRICANDEAU ..
ROLLADB
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK .. ..
PEKELSPEK .. .. . i

60—65 Ct
60—65 ot
.. 55 et
.. 50 et
.. 55 et

KALFSVLEES
LAPPEN
POULET EN GEHAKT .. ..
LUNCHWORST in blik .. ..
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST
VARKENSPOTEN

60 Ct
60 ot
35 et
60 et
15 ot S

Uitsluitend Hollands vlees & contant
FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616

Metselwerk
Tegelwerk

D. VISSER Riolering
T R A M W E G 28 enz.

VEttlNGEN.
Ten overstaan van Notaris B. M. Serné zullen op

Woensdag 20 Maart a.s. door Makelaar W. Paap
geveild worden de percelen Brederodestraat 29 en
Boulevard de Favauge 38.
Op 28 Maart zal ten overstaan van bovengenoem-
•den notaris door Makelaar W. Paap geveild worden.
de gehele inboedel van perceel Boulevard de Fa-
vauge 38.

GKOTE FEESTAVOND VOOR MILITAIREN
Zondag 10 Maart zal in Groot Badhuis een grote

MUitatren-feestavond gegeven worden, waarvoor
tevens tegen laga entree toegang verleend wordt
aan burgers.
-• Een -uitgebreid^programma zal ten beste gegeven,
worden. O.a. zullen medewerken de gecombineerde
zangkoren ditmaal onder leiding van den heer
Broersen, de toneelvereniging „Ons Toneel" met
het stuk „De Familie van myn vrouw" en de be-
kende Zandvoortse Jummy en James.

De avond zal eindigen met een groot bal.

„PHOENIX"
„Betje" regeert" is het blijspel, dat „Phoenix"

hedenavond in Groot Badhuis op de planken
brengt.

Menigeen zal dit stuk door beroepsartisten heb-
ben zien spelen met in de hoofdrol mevr. Esther de
Boer-van Rijk, doch ook bij „Phoenix" is de hoofd-
rol in goede handen.

„Phoenix" zal u zeker niet teleurstellen. Het be-
loof t een goede avond te worden.

JONGE HERVORMDEN.
Vrijdag 15 Maart spreekt mevr. A. Tromp-de

Jong voor de Jonge Hervormden over: „De neutra-
liteit van ons land en onze persoonlijke levens-
houding". Aanvang bijeenkomst 8 uur in d«
nieuwe consistoriekamer. Belangstellenden zün
hartelijk welkom.

JONGEL. CHR. GEHEEL-ONTH. BOND.
Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan geeft

de Zandvoortse afdeling der Jonge'. Chr. Geheel-
onth. Bond, een propaganda-avond op Donderdag
14 Maart as. Spreker is: Andrie Visser. Door de
leden wordt het toneelstuk „Hettie" opgevoerd, ter-
wijl verder muziek, declamatie en zang de avond
zullen opluisteren.

Jongeren van 14-24 jaar en andere belangstellen-
den zijn hartelijk- welkom.

Aanvang 8 uur in „Ons Huis".

E. KONING
Glazenmaker - Huis- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Swaluëstraat 10, telef. 2573

GLAS en VERFHANDEL

NEDERL. SPOORWEGEN.
In verband met Pasen zullen de gewone retour-

biljetten geldig zijn van Woensdag 20 Maart tot en.
met Dinsdag 2 April.

Belangrtfke besparing bijna 30% goedkoper dan
twee enkele reisbiljetten. Tevens verkrijgbaar van
20 Maart t.m. 2 April: Vacantie-kaarten.

LICHTKOGELS EN ANDERE.
In verband met de z.g. lichtkogels wordt in Zand-
voort en omgeving door militairen en politie gere-
geld "gepatrouilleerd. Verschillende malen zouden
reeds lichtkogels gesignaleerd zijn, doch tot op he-
den staat slechts vast, dat op een van de afgelopen
avonden een Hchtkogel op het strand is gezien en
wel om des avonds 7 uur. De dader of daders kón-
den echter niet gepakt worden. De twee toegangs-
wegen naar de badplaats staan onder strenge, be-
waking en alle passerende auto's worden aangehou-
den. In de afgelopen nacht — het was ongeveer 13
uur - gaf een militaire patrouille op de Zandv.
laan opdracht aan een automobiliste, komende uit
de richting Haarlem, om te stoppen. Aan dit bevel
werd in het eerste ogenblik gevolg gegeven, doch
voordat de wagen stilstond, werd weer vol gas'ga-
geven en reed de auto snel door. Een militair
schoot hierna op de auto, welke toen tot stilstand
kwam. Het bleek toen, dat een kogel door het por-
Uer was geschoten, waardoor- de. inzittende, een
zekere mevr. Z. uit Zandvoort; wonende aan do
Zandvoortselaan, In haar linkerdiibeen was ge-
raakt. Direct werd zo per auto naar het St. Elisa-
bethzlekenhuis te Haarlem overgebracht. De toe-
stand van mevr. Z. is bevredigend.



Heden is na een langdurig doch geduldig^
gedragen lijden, veel te vroeg van ons heen-'
gegaan onze innig geliefde Vrouw, Moeder,
en 'Behuwümoeder

Mevrouw WILLEMINA KOPEB-
VAN TOOMBEBGEN,

in de ouderdom van 54 jaar.

Zandvoort: A. KOPER Jbzn. "
R. WIJT-KOPER.
A. WIJT.

Batavia: G. 3. KOPER
en Verloofde.

Zandvoort: W. A. J. KOPER.
ADRIE KOPER.

Zandvoort, 4 Maart 1940
Boulevard Bamaart 1.
De teraardebestelling heeft plaats gehad
Donderdag 7 Maart op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort.

Heden overleed geheel onverwachts in het
Diaconessenhuis te Haarlem tot onze diepe
droefheid onze T>este Vader, Behuwd- en
Grootvader

HEtNBICH WILHELM PENAAT
in de ouderdom van 66 jaar.

Zandvoort: P. H. PENAAT.
J. PENAAT-DE VRIES.

Haarlem: W. PENAAT en Verloofde.
Eindhoven: A. BAARTMAN-PENAAT.

J. L. BAARTMAN.
Haarlem: H. PENAAT.

C. BALPOORT-PENAAT.
H. J. BALPOORT.

Amsterdam:W. PENAAT.
C. PENAAT.
en Kleinkinderen.

Haarlem, 7 Maart 1940.
Geen rouwbeklag.

De crematie zal plaats hebben op Dinsdag
12 Maart a.s. Driehuis-Westerveld, na aan-
komst van de trein 14,14 uur.

DANKBETUIGING.
Mede namens wederzijdse
familie, danken wij har-
tehjk voor de vele bljjken
van belangstelling vóór
«en bij ons huwelijk onder
-vonden.

G A. LOORBACH.
W. J. LOORBACH-

WOLBERINK.
Zandvoort. Maart 1940.

GEVR.: LEEBJONGEN
voor werkzaamheden in

-de donkere kamer.-Loon
ƒ 4,—. Aanmelden: Bur-
gemeesfcer Engelb.str. 56.

GEVR. per l Mei voor
•zomer en winter EENV.
PENSION voor 5 a. 6 per-
sonen. Zonnige zitk. met
opensl. 'deuren, straatz.,
parterre, liefst centr. ver.
-warming. Br. m. uiterste
prysopg. liefst niet boven
ƒ 40, — per pers p. maand
•en voll. inl. ond no. 43705
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbaohs Drukkerij

GEVR. voor zomer en

Te huur gevr. voor Juli:
GEMEUB. ZITKAMEE,
2 Slaapkamers met gebr.
van keuken. Br. m. prrjs-
opgaaf C. J. van Houten-
laan 17, Weesp.

SPOED!! Te koop gevr.:
JONGENS FIETSEN,

Leeftrjd pijn. 8 jaar.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43703.

GEVR. te Bentveld voor
direct NET DAGMEISJE
van 8.30—4 uur.
Aanm.: mevr. v.d. Vorm
Merellaan 1.

FLINK DAGMEISJE
-van 8 tot pl.m. 4 uur.

Aanmelden: v. Kinsber-
genstraat .11.

"DAGMEISJE GEVR. van
9 tot 2 uur.
Adres te vernemen bur.
Zandv. Courant, Gerten-
bachs Drukkerij.

GEVR. een NET ZELF-
STANDIG DAGMEISJE
door mevr. Melkman, O.
parkstraat 65. Aanmelden
's avonds na 8 uur.

GEVRAAGD voor direct
NETTE WERKSTER

voor 2 & 3 ochtenden per
week. Muller, Zeestraat29

Wiet v.d. Werff's
waren,

Geld besparen!
Frou Prou en Ijswafels

half pond 20 et
Goudse Moppen

half pond 20 et
Favoriet Biscuit

half pond 13 et
Paaseitjes in staniol

2 ons 22 et
Paaseitjes met slappe

vulling 2 ons 25 et
Choe. eitjes melk en

vanille 2 ons 19 et
Gevulde dragee eitjes

li/., ons 10 et
Paasmanden en Netten

mooi gev., v.a.12 en 5
Chocolade Korrels

half pond 15 et
Chocolade Stroolsel

half pond 20 et
Jam, per pot 23 et
Chocolade pasta

per pot lOct
Gasthuisplein l

GEVRAAGD:
FLINKE JONGEN

voor hulp in de wasserij.
Wasserij Meulman, Metz-
gerstraat.

Wegens vertrek van Par-
ticulier over te nemen:
Gedeeltelijke INBOEDEL
•w.o. pracht-buffet, eiken
tafels, enz. Dagelijks te
bezichtigen van 12-4 xiur,
Oranjestraat llrood.

GEVR. een goed onder-
houden mod. KINDEB-
WAGEN. Br. met prijs-
opgaaf onder no. 43702
Gertenbachs Drukker;]

TE KOOP: goed onder-
houden HOMAN GAS-
FOBNUIS. Te bevr. Bre-
derodestraat 3, alhier.

Tehuur gevr. Zandvoort
per l.Mei a.s. voor één _-, '__. , . ;• . i / r rn ljaar GESTOFT HUIS, SCHOENMAKERU
minstens 6 kamers, nabij
school, huurpr. pl.m.^650
p jaar. Brieven No. 6049
Adv. Bur. „Die Haghe",
Plein 11, Den Haag.

-STRIJKSTER en MEIS-
JES GEVRAAGD.
Wasserij Meulman Metz-
gerstraat. Telefoon 2289

-GEVRAAGD:

FLINK MEISJE
- -van 8-1 uur, goed kunnende wassen, stoppen en

strijken en van goede getuigen voorzien.

Loon f 5 , — per week
"Br. met voll. inlicht, omtrent leeft., getuigen enz.

onder no. 43701 bur. van de Zandv. Courant.

Matzes
,-bestelt men bU: .

üff. Blitz
«EESTRAAT 19 TELEFOON 2831

MM4

ttBij „HOLLANDIA
Grote Krocht 21
kunnen geplaatst worden

JONGENS EN MEISJES ]
met aanleg voor kleuren en tekenen, be-
nevens JONGENS, goed bekend met figuur-
zagen.
Aan te melden Zaterdag en Maandag tussen
l en 3 uur.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••HBIHBII

Groot-Badhuis» Zandvoort •
ZONDAG 10 MAART, 8.30 UUR E

Groote militairen-feestavond l

"THEATER .MONOPOLE'
Dir. Gebr. Koper, StationspleinTelefoon 2550.

Vanaf Zaterdag 9 tot en met Maandag 11 Maart
8 uur. 3 Dagen! 3 Opvoeringen van 'n groot wereld-
stadprogramma Frank Lloyds meesterwerk:

HEERSERS DER ZEE
met Douglas Fairbariks Jr., George Bancroft, TVill
Fyffe.
De Zee onze vriend en onze vjjandl
De Zee kweekplaats van kerels! — De Zee
toneel van 's mensen grootste overwinningen l

Als 2e hoofdnummer een groot en machtig film-
werk: Wallace Beery in zijn nieuwste en mooiste
film ooit door hem gespeeld, onder regie van Josef
von Sternberg:

RAZZIA IN NEW-YORK
Een machtig geladen drama van de strijd van de
New-Yorkse politiemannen tegen de onderwereld
en allen die aan gene zijde stonden. Vader en zoon

tussen hen dreigde de dienstrevolver.
Een diep-mensehjk conflict en sterk gespeeld.
Toegang boven de 18 jaar. Entree: Parket 35 et,
Parterre 60, Sta3J.es Balcon 75, Loge 90 et, alles inb.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E-M A T I N E E
Opvoering van Frank Lloyds meesterwerk:

HEERSERS DER ZEE
met Douglas Falrbanks Jr. — Een film die ieder
Nederlander zal willen zien, jong en oud.
Entree: 20-30-40 cent, alles inbegrepen.

ATTENTIE! DONDERDAG 14 MAART, 8 UUR
Eén dag! Eén populaire voorstelling! Opvoering van
het machtige filmwerk hetwelk nog niet in Zand-
voort is vertoond:

In de greep de wildernis
Een bijzonder avontuurlet en spannend filmwerk.
Een film, welke zich afspeelt in de Braziliaanse
wildernis, waarin een stel avonturiers een strijd om
het bestaan voert.
Het Handelsblad schreef: Wie„In de greep derwil-
dernis" gaat zien, wordt inderdaad gegrepen.

Als tweede hoofdfilm:

Paniek in de filmstudio
Een zeldzaam spannende detective-geschiedenis.

,_ __,-_ ~T.peg.ang .boven, de^l4^ j£iar. JEntrée 30-54.-75 cent,
alles inbegrepen. *

Vele medewerkers o.a.:

De gecombineerde zangvereenigingen
onder leiding van den heer P. Broersen.

Toneelvereeniging „Ons Tooneel". Opgevoerd wordt

De familie van mijn vrouw
Dolle klucht in 3 acten van Hall Stevens en Harley Litton.

JUMMY & JAMES
De vroolUke zangers.

NA AFLOOP BAL
Vrij entree voor militairen. Burgers ƒ 0,30
Kaartverkoop vanaf heden bü den heer W. Chr.
Hildering, Kerkstraat 23 en 's avonds aan de zaal.

VRIENDELIJKE UITNODIGING tot de

Evangelie - Samenkomsten
die gehouden worden m de zaal van

Pension X,
op Zondag 10 Maart, n*m» 7 uur

Woensdag 13 Maart, n» m* 8 uur
Het is in uw eigen belang deze samenkomsten te

Allen welkom bezoeken.
Toegang vrij Sperkers de heren W. SMEENK en R. v.d. LEIJ.

Getuigenisavond
„Kerk en Vrede"

op DONDERDAG 14 MAART - 8 UUR In de
Gereformeerde kerk in H.V., Brederodestraat.

Spreker: de heer Hilbrandt Boschma
over:

„Kerk en Vrede - Ik ga er uit - Ik blijf er in"

TOKGANGSPRIJS 10 CENT

Middenstanders, denkt om uw toekomst
en reserveert l avond per week voor de cursus
Handelskennis v. h. Middenstands-diploma
Aanvang nieuwe cursussen in Haarlem (Lido) en A'dam.

VLUGGE METHODE, BILLIJKE TARIEVEN
80 pet GESLAAGDEN

Inl. - prosp. - lost van geslaagden en tevreden-
heidsbetuigingen ter inzage by het Secret. Ond. Ver.
L. Coster Florapl. 20 Haarlem, telefoon 14794. -

Ook inl. bij M. Aukema, Marisstraat 43, Zandvoort

Sigarenmagazijn „Brederode"
Ï- 2221-* PARADIJSWEG-20 TEL. 2221 -

l Ruime sorteering SIGAREN, SIGARETTEN.TABAK

Zoo juist ontvangen:
het van ouds bekende seriemerk
„CLl F F"
3K, 4 en 6, cent
Sigaren steeds droog. Sigaretten altyd versch.

l VOOR DE SCHOONMAAK l
:
!

ROLLEN KASTPAPIER
LINNEN DWEILEN
WITTE EMAILLE EMMERS
COCOS RAGEBOLLEN ..
EMAILLE TEILTJES
STERKE COCOSLOPERS, per meter ..
STERKE BOUCLE LOPERS, per meter
SLAAPKAMERMATTEN
VERTO GANGMATJES
W.C. .MATTEN
STERKE WASMAND

ƒ 0,12
0,20

ƒ 0,59—0,79—0,98
„ 0,39

0,64

Nu de oude xaak
weer hersteld is, gaat onze verkoop
weer in perceel "

HaStestraat 65
Grote sortering planten en bloemen

Het Bloemenhuis
Haltestraat 65 bij de Zeestraat

0,98
1,35
1,68
0,69
0,45
5,25

H. PASVEER
HALTESTRAAT 27 TELEFOON 2810

U lampen gaat kopen,VOORDAT
even naar de Goedkope Amsterdammer gelopen

GASGEVTILDE LAMPEN van 50 tot 200 krs 25 et
KOGELLAMPEN, alle maten 27 et
PEERLAMPEN, alle maten 27 et

Ook Splendor- en Philips-Iampen, alle soorten
voorradig.

HUISKAMERLAMPEKAPPEN, 'n pracht sortering
reeds vanaf ƒ 3,75.

Ook voor rijwielen en onderdelen zijn wij het
goedkoopste adres ter plaatse! Dus allen naar de

Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG

GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574
; Isto klas Reparatie-inrichting.

Zandvoorts Verkooplokaal
TAXATEUR J. WATERMAN, BRTJGSTRAAT la

Veiïttasj van inboedel®
op Donderdag 14 Maart 10 uur
ten overstaan van Deurwaarder Erbrink, waarbij
eikenhouten slaapkamerameublement, diverse huis-
kamermeubelen, stoelen, fauteuils, clubfauteuils, di-
vans, diverse ledikanten met matrassen, partij de-
kens en bedspreien, serre-meubelen, prachtige ovale
uittrektafel met Inlegbladen, -dressoirs, buffetten,
spiegelkast. Verder groot wit gefem. fornuis, ijskast,
stofzuiger, 2 grijpautomaten en wat verder zal zyn

te bezichtigen Woensdag 13 Maart van 10-6
Nette goederen kunnen nog btfgevoegd worden, des-
gewenst afgehaald.

is onze zaak DINSDAG 12 MAART a.s.

KOSTVERL.ORENSTRAAT 7 TELEFOON 2534



GROENTEHALA,v,STEIJNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 2770

MOOI LOF, 15 et
GEKRABDE WORTELTJES, per pond .. 10 et
3 pond WORTELEN 12 et
TJTEN, per pond 4 et
GESNEDEN RODE KOOL, per pona .. .. 10 et
Extra VAT SNIJBONEN, per pond 18 et
CITROENEN 4 et
JAPPA SINAASAPPELEN, 10 voor .. .. 60 et
SPERCIEBONEN uit het Vat (extra), per pd 20 et
KOOLRAAP, per pond .. . . . . 5 et
SCHORSENEREN, l pond.. .. .. 10 et
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a . . . . 25 et
BLOEMKOOL, hagelwit .. . . . . 25 et
VERSE RAAPSTELEN .. . . . . 6 Ct
SPRUITJES ' 15 Ct
VERSE KROPSLA 10 et
Extra mooie HANDGOUDREINETTEN, 10 pd 1.50
SINAASAPPELEN, 10 voor 40 et
STOOPPEREN, roodkokers, 3 pond
BELLEPLEURS, 2 pond
MANDARIJNEN, honingzoet, 10 voor
ZOETE STOOPAPPELEN, 3 pond ..

25 et
20 et
25 et
25 et

ZUURKOOL , 10 et

"Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

GECOMBINEERDE KOREN.
Door enkele leden van genoemd koor z}jn vragen

gesteld in verband met het voortzetten van de
repetities. Deze maal zal het de beurt zijn van den
heer Jac. Zwaan om het koor te leiden. Daar er
ook stemmen zijn opgegaan om met dit koor even-
tueel naar een concours te gaan, is het zaak dit
met elkaar te bespreken.

Laten alle zangliefhebbers hier eens over denken.

V. C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De ontspanningsavond voor de oudste groep is

goed en gezellig verlopen. Er was een ping-pong-
wedstrijd, waarvoor veel animo bestond. Aan het
eind van de avond werd gevolksdanst.

Zoals bekend is er Zaterdag 9 Maart een ont-
spanningsavond voor de jongeren.

Wij verwachten dan ook definitieve opgave voor
deelname aan het Ster-karnp en opgave van dona-
teurs. Wij verzoeken degenen, die niet aan de „Bea-
trüs" meespelen om niet voor kwart voor acht te
komen. Willen zij, die onverhoopt geen krant ont-
vangen hebben, dit ook zeggen? Vergeten we niet
te sparen!

VOOR 'N BABY.
Voor de a.s. moeder in onze oproep van verleden

week ontvingen we van
N.N. 6 luiers en 6 onderlijfjes;
N.N ƒ l,-;
Mevr. K. l pak babykleertjes en lakentjes.

Alles is bereids aan de dankbare vrouw ter hand
gesteld.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en het daaronder
behorende ambtsgebied werd gedurende de maand
Februari 1940 ingelegd ƒ 21683,87 en terugbetaald
ƒ 25016,42.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 11729.

KERfflP's Fruïthandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

geeft deze week een

literpot appelmoes voor slechts 31 et
Pracht kwaliteit.

Wat is het lekker 'n bord soep van v. Hogenstraten
2 ponds blik BRUINEBONENSOEP 23 et
2 ponds blik GROENTENSOEP .. 23 et
2 ponds blik OSSESTAARTSOEP .. 23 Ct
2 ponds blik ERWTENSOEP 23 et
2 ponds blik DOPERWTEN 28 et
Wij verhogen onze tpusgroenten-prjjzen
2 ponds blik ANDIJVIE .
2 ponds blik SPINAZIE .
2 ponds blik SNIJBONEN
2 ponds blik WORTELEN
2 ponds blik SPERCIEBONEN
2 ponds blik 07OMATENSOEP

nog niet!!
25 et
25 et

4—25 et
25 et
28 et
19 et

6 ponds blik TUINBONEN 100 et
Voor Fijn Fruit is KEMPS Fruithandel uw adres!

Pruimen, Perziken, Druiven, Peren enz. enz.
10 ZOETE SINAASAPPELEN 30 et
3 pond BELLEFLEURS 25 et
l pond GOUDREINETTEN 10 Ct

Naar

HQLLAND-BELGIE
ZONDAG 17 MAART per

luxe touringcar
Hiervoor is alleen een bewijs van Nederlanderschap
nodig. (Geen pas).

Kaarten verkijgbaar:

PIET KERKMAN
HALTESTRAAT 63 TELEFOON 2214

H. W. PENAAT PLOTSELING OVERLEDEN.
In de nacht van Woensdag op Donderdag is plot-

seling in het Diaconessenhuis te Haarlem overleden
de heer H. W. Penaat, o.m. muzlekmedewerker van
„De Arbeiderspers". Dit verseheiden heeft te Zand-
voort, waar de heer Penaat jarenlang heeft ge-
•woond. diepe indruk gemaakt, omdat de heer Pe-
naat als recensent in de omtrek uitstekend bekend
stond. Vele malen heeft hij verslagen gemaakt, ook
over Zandvoortse uitvoeringen en altijd bleek, dat
eventuele critieken in opbouwende zin gemaakt wa-
ren.

De crematie van het stoffelijk overschot heeft
9,s. Dinsdagmiddag te Westerveld plaats.

CHR. JONGE MANNENVERENIGING
Dank zij de welwillendheid van de Redactie wor-

den we in de gelegenheid gesteld, iedere week een
kort verslag van de vergadering te plaatsen, waar-
voor we haar brj voorbaat hartelijk dank zeggen.

Zaterdag 2 Maart j.l. was in ons midden de heer
Th. v.d.Kort, ploegcommandant van de Rode-Kruis
kolonne te Haarlem. Zeer interessant vertelde h;j
van het ontstaan en de groei van deze organisatie,
waarvan we juist in deze tijd het menslievend stre-
ven weer .kunnen bewonderen!

A.S. Zaterdag bezoeken we de Ringvergadering te
Haarlem, in 't gebouw der Haarlemse C.J.M.V.,
Lange Margarcthastraat 13. Het belooft een fijne
avond te worden!

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en blijft toch

I. J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
bij aankoop v. f 0,50 (uitgea. suiker en. boter)

l reep chocolade

2 ons schouderham voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

2 ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/0 et
2 ons BOTERHAMWORS1 .. .. 22i/~ et
»/. Pond BLOEDWORST 20 et
Va pond LEVERWORST 20 Ct
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 et
BerlJner
Leverkaas
Paardan Rookvlees
Flockworst

Lever
Bacon
Osserookvlees
Pekelvlees v Ja. Cohen

VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELPRIJZEND BAKMEEL .. 25 et
TARWEBLOEM, per pond 12 Ct
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
Bus TAFELKOEK 19 et
ABRICOZEN, per pond 58 et
PRUIMEDANTEN, per pond .. .. 29 et
GEDROOGDE APPELTJES, per pond 38 et
RINGERS BLOKJES CACAO met suiker,
voor het gebruik gereed. Zolang de voorraad
strekt 15 cent per pakje.

t. J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

Luxe
Taxibedri j f

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapse'
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20. Tel.2164

Thijm&troop
mot honing

Zeer verzachtend en oplossend bij hoest en
verkoudheid.

DROGISTERIJ

T. C. A* STIJNIS
ORANJESTRAAT 7 TELEFOON 2327

••••••••••••••••••••••••••••••i

Prima COSTUMIERË
vraagt werk aan huis

(evt. ook uit huis) voor japonnen, mantels
en mantelcostuums.
Adres:

Mevr, Kapper, Kostverlorenstraat 9
Prima referenties.

TE KOOP AANGEBODEN:
Mooi nieuw Mahoniehouten Huiskamer-ameublem,
4 stoelen met 2 armfauteuils, 2 eiken tafels 110x70,
2 één-persoons Wit ijzeren Ledikanten m. spiralen.
3 mooie houten Bloembakken.
KOSTVERLORENSTRAAT 30.

'TE HUUR AANGEB.: GEM. ZIT-SLAAPKAMEB
i voor dame of heer alleen of echtp. zonder kinderen.
Br. onder no. 43704 bur. v.d. Zandv. Courant,.

Modelvleeshouwerij
levert niet nu, maar reeds
meer dan 15 jaar eerste
kwaliteit vlees tegen de
laagst mogelijke prijs

KARBONADE, schouder ƒ 0,50
DOORR. LAPPEN, vanaf ƒ 0,55
GEBR. ROSBIEP, per ons ƒ 0,18
PEKELVLEES, per ons ƒ 0,16
LEVER, per ons ƒ 0,16

Ons twaalfuurtje 25 cent!
enz. enz.

J. J. SPIER&
Haltcstraat 30, Telefoon 2175

Behangersbedrijf Van der Vliet
ZEESTRAAT 50

BEHANGEN, per rol ƒ0,20
MATRASSEN OPMAKEN, vanaf .. ƒ 1,50

Meubelen stofferen en overtrekken enz.
UITERST NET WERK.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K BC L R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altyd droog. Sigaretten altijd vers.

Prijsverlaging Surprises, v,h. 20 nu 15 et
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

Sciiildersweik is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

PARTICULIERE:

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en r ij werk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker •

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 - Telefoon 2459

kwaliteit en lage prijzen
ALLÉÉN HALTESTRAAT 5

OSSEVtEES
2 pond RIBLAPPEN ƒ 1,00
2 pond PRIMA OSSELAPPEN .. ƒ 0,90
2 pond OSSELAPPEN ƒ 0,85
2V2 pond WINKELLAPPEN .. .. f 1,00
2 pond ROSBIEF ƒ 1,00
2 pond LENDE ƒ 1,05
2 pond HAAS of BEBPSTUK .. ƒ 1,20

PRIMA BLANK KALFSVLEES
LAPPEN, per pond ƒ 0,55—0,60
FRICANDEAU, per pond ƒ 0,70

ZUIVER LAMSVLEES
2 pond LAMSBORST f<
SCHOUDERKARBONADE, 2 pond f i
RIB en HAAS, 2 pond ƒ i
2 pond LAMSBOUT ƒ

ECHT GELD. VARKENSVLEES
SCHOUDERKARBONADE, per pond ƒ i
RIBKARBONADE, per pond .. ..ƒ l
HAASKARBONADE, per pona .. f '
FRICANDEAU, p. pond ƒ 0.65, 2 pd ƒ

ONZE ROEM : 3 pd gehakt (half om half) voor slechts 85 et

ONZE RECLAME:
ALLEEN GELDIG ZATERDAG, bij aankoop van 50 cent vlees:

l ons overheerlijk osserookvlees van het muisje en l blik
leverpastei voor slechts 25 et;
l pond prima gesmolten rundvet 45 cent; l pond reuzel 50 et;
l pond dik ossevet 55 cent, zolang de voorraad strekt

Bij „De Concurrent" kopen is geld besparen. Dus allen naar

„DE CONCURRENT"
Haltestraat 5 - Telefoon 2994

^r Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. '̂ F

* Ziet de etalage I £

% **++++• ' +++++++++++*++J

Groentenzaak
v.h. TER W O L B E E K
DIK LOF, per pond .. .. ' 13 cfc
SLA, per pond 10 cfc.
GESCHRAPTE WORTELTJES, per pond .. 10 Ct
WINTERWORTELS, 3 pond 10 et
HARDE UIEN, 3 pond 10 et.
STOOPAPPELS, 3 pond 25 et
STOOPPEREN, 3 pond 25 et
JAPPA'S, 10 voor 45 et
GESNEDEN RODE KOOL, per pond .. .. 7 et
GESNEDEN SAVOYE KOOL, p.p 7 Ct
ZUURKOOL, per pond 9 et
HAND-GOUDREINETTEN, 2 pond .. .. 25 Ct
KOOLRAAP, per pond 4 et
CITROENEN, 3 stuks 10 et
ZOUTE ANDIJVIE, per pond 12 et.
ZOUTE SNIJBONEN, per pond 15 et
ZOUTE SPERCIEBONEN, per pond . . .. 18 cfc
Verder verse Groenten, zoals Spinazie, Raapstelen,
Andijvie, Rabarber, Komkommer.

Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889'

gekookte lever
20 cent per ons

PEKELVLEES, per ons 16 et
VLEESHOUWERIJ

J. BAKKER & ZONEN
KLEINE KROCHT l TELEFOON 2432"

ER ZIJ RECHT.
Ook de tweede opvoering door De Schakel van

het toneelspel „Er zij recht" trok veel publiek, al-
was de grote zaal van Groot Badhuis dan ook niet
helemaal vol.

En ook nu weer was het spel in één woord'
respectabel. Dit voortreffelijk gespeelde stuk hield
ons van begin tot eind geboeid en menigeen kwam
onder de indruk van wat daar op het toneel soms
magnifiek werd uitgebeeld.

Het stemt tot grote voldoening, dat ernstige stuk-
ken ook nog wel „gaan", als ze maar goed gespeeld
worden. Voor de leden van De Schakel zal het suc-
ces met dit stuk behaald zeker een stimulans zijn.
Dat het ook 'n aanwijzing moge zijn bij de keuze-
der te spelen stukken, waarmee we natuurlijk geens
zins bedoelen te zeggen, dat vrolijke en lichte stuk-
ken uit den boze zijn. Integendeel, maar thans is
bewezen, dat het Zandvoortse publiek ook stukkea
weet te waarderen, waar wat in zit, en De Schakel
heeft bewezen m staat te zijn, die voor het voet-
licht te kunnen brengen.

„JONG ZANDVOORT"
Zaterdag gaf het Kinder- en Operettekoor „Jong-

Zandvoort" onder leiding van den heer J. Post een
uitvoering van „'t Betoverde klokje", oorspronkelijk
sprookjeszangspel in drie bedrijven van Jack Wil-
son, in de toneelzaal van Groot-Badhuis.

De voorzitter, de heer L. Schuiten, heette de aan-
wezigen welkom en deelde mede, dat „Jong Zand-
voort" dit jaar in September zijn 25-jarig jubileum
hoopt te vieren. Spr. wekte allen op tijdig als do-
nateur toe te treden, of indien mogelijk, donateurs -
te werven.

Verder deed hij een beroep op de ouders, hun
kinderen als lid te doen inschrijven. Niettegenstaan-
de de moeilijke tijdsomstandigheden hoopte spr.,
dat het a.s. lustrum moge slagen.
Hierna zette de pianist de „Introductie" in, waar-
na een koor van boerinnen en boeren de komende
dag begroette in hun morgenzang.

Als zangspel heeft het werk wel enige betekenis.
De componist heeft — dit bewijst het verband van •
tekst en muziek — een pakkend muzikaal-drama-
tisch geheel geschapen, dat wel inslaat.

Het libretto is niet geschikt voor een operette-
muziek; integendeel is het gegeven over het geheel
te zinnebeeldig en past hier dus de naam „zang-
spel" beter dan „operette".

De hoofdpersonen zijn: Boer Hans, Magda, zijn •
vrouw, Carl, hun zoontje, Muller, Olga, zijn vrouw»
Wilhelm hun zoontje en Grimmig. Verder de bos-
wachter, boerinnen, boeren, elfen en feeën en kin-
deren.

Het gaat om twee boerenzoons, rakkers, die hun
baldadigheid en plagerijen niet kunnen nalaten.

Het hoofdmoment ligt in het tweede bedrijf, waar
Grimmig met zijn kwelduiveltjes: ongehoorzaam-
heid, baldadigheid, leugenachtigheid, luiheid,,
snoeplust en plaagzucht zijn Invloed laat gelden.

Grimmig, die soms de allure van een Mephisto
aanneemt, is zeker een opvallende figuur in dit
spel. De jongens lopen weg, worden gezocht en
elfen en feeën en de berggeest, Rübenzahl, een heel
goede figuur, zorgen er voor dat ze weer behouden
en berouwvol bij de ouders terugkomen. Grimmig-
schijnt het zonder het betoverde klokje niet te-
kunnen stellen. Eigenaardig is t, dat juist het klok-
Je zo weinig indruk op de toeschouwers maakte.

De opvoering had naast veel goede- ook veeï'.
mindere kwaliteiten.

Zo behoorden o.a. de Boerendans In het Ie bedr.„,
het Kikkerlied in het 2e bedrijf en de Elfendans:
in het 3e bedrijf tot de meest geslaagde momenten.
Ook was de aankleding keurig. Wat het zingen,,
maar ook het zeggen aangaat, zou ik na een vorige-
beoordeling in herhalingen vervallen en wil ik er-
dus alleen op wijzen, dat, al werkt de heer Post nu-
eenmaal niet altijd met het gewenste materiaal, er
toch voor een betere afwerking dient gezorgd te
worden.

Ik wil dus volstaan met dit welgemeend advies
en hoop, dat de opvoering bij gelegenheid van hefc-
a.s. 25-jarig Jubileum een groot succes mag worden.
Verder noem ik gaarne den heer Piet Post, die de-
begeleiding op muzikale en geroutineerde wijze ver-
zorgde. De kleinen, als ook «Je groten hebben overi--
gens een paar genoegelijke uren doorgebracht.

Met een gezellig bal werd <le avond besloten.
JAC. BONSET.

H,H» Huiseigenaren
Laat nu uw SCHILDERWERK verrichten door be-
kwaam en betrouwbaar vakman.
Gevels vanaf ƒ 15,—; Keukens vanaf ƒ 8,—.
Ie klas uitvoering!

H. J* Nauris, Brugstraat 6
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NDYOORT5E
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

•voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ o.lü

Giro no. 9146

Uitgave Uertenbachs Drukkerij Zawdvoort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bij contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,68

Bureau: Achterweg l = Telefoon 2135

„Temidden van de storm, die Europa en de
•wereld teistert, schijnt het me niet onmoge-
lyk aan ons vaderland de rol toe te kennen
van voorganger in de strijd voor een boven-
vaderlandse gemeenschap. Het is een taak, die
ook een klein volk vervullen kan".

ALBERT VERWEY in 1937.

NOG ONTVANGEN VOOR DE MDLITADSEN.
l Bivakmuts

IETS NIEUWS VOOR ZANDVOORT.
Hardrijden op Noren en andere race-schaatsen.
Alhoewel de strenge winter inmiddels het veld

heeft moeten ruimen voor zachter weer (dit werd
ons Woensdag geschreven, Red.) komen we nog met
iets nieuws voor onze schaats-enthousiasten.

De goed geslaagde schaatswedstrijden op de Vij-
ver, het Zeemeeuwen- en Zandvoort-terrem heb-
toen duidelijk getoond, hoeveel animo er in. Zand-
voort voor deze tak van sport bestaat. Men heeft
echter eveneens kunnen zien, dat aan de rij-tech-
niek nog al het een en ander mankeert.

Om dit te verbeteren en in het algemeen het
hardrüden op de schaats te bevorderen, bestaat er
ia ons land de „Vereniging tot bevordering van het
•aaxdriiden op de schaats". Het bestuur van deze
Tereniging heeft zich met enige heren in Zand-
voort in verbinding gesteld om de mogelijkheid on-
der ogen te zien ter plaatse een afdeling op te
richten.
Door lezingen, films en indoor-training wordt ge-
tracht tot een betere techniek te komen.

Zij, die hiervoor iets voelen en hierover nadere
inlichtingen wensen, kunnen zich wenden tot den
Jieer L. Kalk Oranjestraat 16, alhier, Zaterdag 16
Maart tussen 4 en 5 uur.

ESPENZD3KTE.
Te Zandvoort zijn 42 bomen door de beruchte

iepenziekte aangetast. In werkverschaffing worden
deze exemplaren gerooid, o.m. 8 op het Burg. Beeck
inanplein.

AANRIJDING.
Woensdagmiddag had om 2 uur op de hoek van

de Brederodestraat en de Hogeweg een autobotsing
plaats. Een auto, komende uit de richting Haarlem,
bestuurd door den heer van St., exploitant van
hotel Groot Badhuis, reed an snelle vaart tegen
een militaire auto op, komende uit de Brederode-
straat._ Beide wagens werden j/rij^ernstig bescha-

~ idigd," doch 'persoonlijke ongevallen ha~dden niét
plaats. De politie heeft een onderzoek naar de toe-
dracht ingesteld.

„JAN BROER" OVERLEDEN.
Woensdagmorgen is in het Diaconessenhuis ia

de ouderdom van 78 jaren overleden Jan Kerkman,
beter bekend als „Jan Broer". Kerkman heeft ge-
durende dertig jaar deel uitgemaakt van de Zand-
voortse roeireddingboot en heeft dan ook verschil-
ïende tochten georganiseerd om schipbreukelingen
te redden. Enkele onderscheidingen werden dan ook
aan hem uitgereikt.
' Als bijzonderheid vermelden we nog, dat „Jan

Broer" juist op zijn verjaardag is overleden.

STAND WERKLOOSHEID.
Bij de arbeidsbemiddeling stonden vorige week

ingeschreven 445 werklozen, n.l. 439 mannen en
6" vrouwen. Deze week daalde dit aantal tot 397
personen, n.l. 391 mannen en 6 vrouwen. Van deze
397 personen zijn 387 hoofd van een gezin, 10 kost-
winner, 4 kostganger en 94 inwonend gezinslid.

OPVOERING „GOTJDVISJE"
De toneelvereniging „Op Hoop van Zegen" zal

op Zaterdag 13 April a.s. in theater Groot Badhuis
opvoeren „Goudvisje", een toneelspel in drie bedrij-
ven. '

ZELFBESCHERMING
tegen eventuele gevolgen van luchtaanvallen.

Verduistering:
Om" eventueel de kans op luchtaanvallen zoveel

mogelijk te beperken, moet worden getracht de ge-
meénte bij duisternis aan de waarneming uit de
lucht te onttrekken. Daartoe zal na het vallen van
de duisternis in de gehele gemeente in alle gebou-
wen, huizen, schuren enz. het uistralen van licht
en de zichtbaarheid van verlichte vensters (ook
aan de achter- en bovenzijde) moeten worden te-
gengegaan door gordijnen, blinden, rolluiken, Ja-
louzieën of zwart papier. Vooral dakvensters moe-
ten. goed worden afgedekt.

Alle buitenverlichting van particuliere terreinen,
reclameverlichting e.d. moet worden gedoofd. Voer-
tuigen moeten niet meer en geen sterker licht voe-
ren dan voor de veiligheid van het verkeer onmis-
baar is.

De -lichten van motorrijtuigen moeten worden
bedekt met "zwart of blauw papier, of andere vrijwel
ondoorschijnende stoffen, waarin een spleet van ten
Ihoogste 5 cm breedte en ten hoogste l cm hoogte
onder het brandpunt van de lamp kan worden
vrijgelaten.

Het kan noodzakelijk zijn, dat van gemeentewege
de aanvoer van gas of electrische stroom wordt
onderbroken. In verband hiermede dient voor nood-
verlichting gezorgd te worden. Aan het sluiten van
gaskranen moet worden gedacht.

Zijn de nodige voorzorgsmaatregelen door U al
genomen? Zo niet, doe het dan nu, want wij komen
binnenkort bij u controleren!

De Ned. Vereniging voor Luchtbescherming.

NED. VER VOOR LUCHTBESCHERMING.
Deze vereniging houdt een algemene vergadering

in het Patronaatsgebouw aan de Grote Krocht op
Maandag 18 Maart 1940. Aanvang 8.15 uur.

De agenda vermeldt o.m. Inleiding door den heer
P. van der Mije over: de organisatie van de dienst
en het nemen van maatregelen voor zelfbescher-
ming, waarna gelegenheid wordt gegeven voor t
stellen van vragen, en als punt 4 Instellen van
controle- en hulpdiensten.

Niet alleen de leden zon hartelijk welkom op deze
vergadering, maar ook allen, die nog'geen lid zijn
en toch in tijden van nood wel iets voor de ge-
meenschap willen doen. Dus rekent het Bestuur op
rele belangstellenden.

JUBILEUM.
Op Vrijdag 15 Maart j J. werd door den heer A.

de Roode, Incasseerder en Meteropnemer bij het
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland
voor het rayon Zandvoort, de dag herdacht waarop
hij vóór 25 jaar bij het Bedrijf in dienst trad. Deze
dag is voor hem niet onopgemerkt voorbijgegaan,
want zowel van de zijde van Provincie als van de
Directie en overige ambtenaren van het Bedrij!
alsook van het Districtskantoor Zandvoort en vrien-
den en kennissen werden hem vele blijken van be-
langstelling en sympathie betuigd, zodat deze fees-
telijke dag een prettige herinnering bij hem zal
achterlaten. Wtf wensen hem nog vele jaren bij de
25 die achter hem liggen.

BIJZONDERE BRIEFKAARTEN.
Het Dagelijks Bestuur van het Algemeen Steun-

Comité 1939 verzoekt aandacht voor het volgende:
Bij Koninklijk Besluit is bepaald, dat gedurende

een door den Minister van Binnenlandse Zaken te
bepalen tijdvak van Rijkswege ten bate van het
Algemeen Steuncomité 1939 bijzondere briefkaarten
verkrijgbaar gesteld zullen worden.

De drie briefkaarten zullen tegen Pasen uitko-
men en zullen worden voorzien van de beeltenissen
van:

a. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix,
b. Hare Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix

en Prinses Irene,
c. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene.
De foto's voor deze briefkaarten, vervaardigd door

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, zijn
door het Kroonprinselijk Paar welwillend afgestaan
uitsluitend ten behoeve van het Algemeen Steun-
comité 1939.

De briefkaarten zullen worden uitgegeven in de
frankeerwaarde van onderscheidehjk 2, 3 en T-/„ et
en zullen worden verkocht met een toeslag van
10, 10 en 71/2 cent per kaart, boven de frankeer-
waarden.

Een serie van drie briefkaarten komt dus op
veertig cent (ƒ 0,40).

De opbrengst van deze briefkaarten zal, na af-
trek van de frankeerwaarde, de kosten van aan-
maak enz., ter beschikking gesteld worden van het
Algemeen Steuncomité 1939.

Het Comité spreekt zijn dankbaarheid uit over
het feit, dat door Hunne Koninklijke Hoogheden
Prinses Juliana en Prins Bernhard de gelegenheid
is geschapen, dat de beide jeugdige Prinsesjes, die
zulke betekenisvolle namen ontvingen, reeds nu—al
zijn Zijzelve daarvan nog onbewust — Haar aan-
'deel-hebberr in-het brengen-vanr-„Geluk en-Vrede"
voor diegenen van de bevolking, die daar in deze
moeilijke tijden het meest behoefte aan hebben.

Het is voorts overtuigd, dat het bezit van deze zo
goed geslaagde en zo mooi uitgevoerde foto's voor
iederen Nederlander een voorrecht zal zijn, zodat
het spontane medewerking verwacht van alle zijden
om deze actie te doen slagen.

De fotobriefkaarten zullen aan alle postkantoren
verkrijgbaar zijn.

Bestellingen, liefst van een groter aantal series,
kunnen ook worden gedaan door tussenkomst van
het Algemeen Steuncomité 1939 door storting of
overschrijving op postrekening 25000 van dat Co-
mité, kantoor 's-Gravenhage.

TENTOONSTELLING.
Gelijk we reeds meldden ligt het in de bedoeling

van Volksonderwijs, afd. Zandvoort, om in de eer-
ste helft van April een Tentoonstelling te houden
van door kinderen in deze winter gemaakte werk-
stukjes.

Spoort uw kinderen nog eens aan hiervoor te
werken, opdat deze Tentoonstelling weer een succes
wordt. Er zijn mooie prijzen! Denkt ook nog eens
aan de toegezegde extra prijs voor 't beste gedichtje
van 8 regels!

EMMABLOEMCOLLECTE.
Maandag 25 Maart, 2e Paasdag, zal In Zandvoort

de jaarlijkse Emmabloemcollecte worden gehouden.
Weer zal van de burgerij een offer gevraagd

worden. Vaak wordt in deze ernstige tijd een be-
roep gedaan op uw weldadigheidszin.

WÜ vertrouwen, dat de bestrijding van de tuber-
culose de tweede Paasdag niet te vergeefs aan uw
deur klopt. Vele kleintjes maken één grote.

Collectanten(trices) voor dit goede doel gelieven
zich te melden aan de Oude Bewaarschool vanaf des
morgens 9 uur.

J. M. BANTJES,
Sera-. „Onderling Hulpbetoon"

SCHOOLMELKVOORZIENING.
Dinsdagavond vergaderde het schoolmelkcomité

ten gemeentehuize ter bespreking van de financiën
van het comité. Reeds geruime tijd geleden was het
rijkssubsidie aanzienlijk verminderd, zodat het batig
saldo — aan het begin van het jaar ongeveer ƒ 100
bedragende — tegen de Paasvacantie zal zijn ver-
bruikt. Het spreekt vanzelf, dat thans middelen
moesten worden beraamd, om het dreigende tekort
te dekken. Het ene middel was: per week drie maal
melk verstrekken in plaats' van vier maal en bet
andere: een bescheiden prijsverhoging.

Met algemene stemmen is het eerste middel ver-
worpen. en het tweede aangenomen. Na de Paas-
vacantie worden dus de prijzen verhoogd en wel
als volgt. Zü, die thans 3 cent per week betalen,
moeten dan 4 cent betalen, de 8-cent klasse wordt
verhoogd tot 9 cent en die van 12 cent tot 14 cent.

Het comité heeft natuurlijk niet dan na zeer
ernstige overweging.tot.deze verhoging besloten, in
de stellige overtuiging dat de ouders dit geringe
offer gaarne in het belang van hun kinderen en
ook in het algemene belang zullen willen brengen.
Hierbij moeten zij niet uit het oog valiezen, dat
de hoogste prijsklasse minder betaalt dan de prijs,
welke aan de deur voor gepasteuriseerde melk moet
worden gegeven.

Men ontvangt voor een bescheiden bedrag een
uitstekend voedsel en dat mag men zijn kind, als
het enigszins kan, niet onthouden. Tenslotte zü nog
opgemerkt, dat het comité ten opzichte van de prij-
zen, bij andere gemeenten vergeleken, een zeer
gunstig figuur slaat en wat elders kan moet in
Zandvoort ook kunnen. Daarom vertrouwt 't comité
op aller ^medewerking, opdat datgene, wat met zo-
veel moeite en in grote eensgezindheid is opge-
bouwd niet verloren, gal

SPORT

VOETBAL

ZEEMEEUWEN—HAARLEM 2.
De „ijs"-tijd zat Zeemeeuwen zeker Zondagmid-

dag danig in de benen, daar op eigen terrein met
niet minder dan 7-1 van Haarlem 2 werd verloren.
En nog mocht dit elftal van geluk spreken, want
indien Haarlem 2 zich in de tweede helft nog even
meer had ingespannen, was de thuisclub met dub-
bele cijfers verslagen

De doelverdediger Zeepvat had een zeer slechte
dag, daar hij zeven maal moest vissen. Zijn spel
was niet bepaald te roemen, daar hy zeker drie
doelpunten had kunnen voorkomen, indien hij tij-
dig was uitgevallen. Het doet niet sympathiek aan,
wanneer een doelverdediger geen hand naar de bal
uitsteekt. De achterhoede was in de eerste helft
vrij goed, hoewel Koper verschillende malen over
de "bal stapte en ook slecht voor de afwerking van
een schot zorgde. Begrijpelijk, dat Drommel dan
niet veel kan goedmaken. De middenlinie van Zee-
meeuwen bestond slechts in naam, hoewel Mole-
naar zich zo nu en dan wel eens liet gelden. De
voorhoede met Van der Mije als midvoor was in
één woord slecht. Van enig verband was geen spra-
ke en er werd hopeloos gespeeld. Het korte spel
was favoriet en in plaats van het spel eens open
te gooien, werd er geprutst dat het een lieve lust
was.

Haarlem 2 echter — vooral in de tweede helft —
heeft laten zien, hoe het wél moest. Goed combine-
rend werden verschillende prachtige aanvallen op-
gezet en 7 doelpunten waren het fraaie resultaat.
Aan het samenspel tussen deze Haarlemmers kan
de Zandvoortse club nog een voorbeeld nemen.

In de eerste helft gingen beide partijen vrij gelijk
op, doch weldra was te zien, dat de gasten met de
overwinning zouden gaan strijken. Het eerste doel-
punt kwam toch nog onverwacht van de schoen van
den linksbuiten Elsinger. Na de thee had de thuis-
club niets meer te vertellen en werd de stand door
Haarlem 2 binnen vijf minuten op 4—O gebracht.
De linksbuiten Elsinger maakte van enige mooie
kansen gebruik en scoorde totaal driemaal. De mid-
voor Koning zorgde eveneens voor een doelpunt,
kort daarop gevolgd door_/ienvrechtsbinnen Van
Dalen (5—0).

Het spel tussen kat en muis werd voortgezet met
als resultaat nog twee doelpunten van Verboom en
Van Dalen (7—0). Met een zucht van verlichting
vernam men hierna het eindsignaal, hoewel W.
Terol toch nog de eer had gered met een kopbal
(7—1). J.G.B.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".
Zandvoort l, die met enkele invallers moest

uitkomen tegen RCH 2 heeft het niet verder kun-
nen. brengen dan een 2-2 gelijk spel. Deze uitslag
geeft de verhouding echter uitstekend weer. RCH
beschikte over een zeer goed elftal en hun spel was
zeker een klasse beter dan een week geleden, toen
Zandvoort, thuis spelend, een 5-0 overwinning wist
te behalen. In de eerste helft vooral was het een
zeer aardige en vlugge wedstrijd. Er werd door bei-
de partijen goed op de vleugels gespeeld,- waardoor
vele gevaarlijke momenten ontstonden. RCH nam
het eerst de leiding, maar nog voor de rust wist
Zandvoort gelijk te maken. In de tweede helft
sprak de vermoeidheid bü sommige spelers een da-
nig woordje mee. Wederom wist RCH met een ef-
fecfcvol schot de leiding te nemen. Een kwartier
voor het einde kreeg Zandvoort een penalty toege-
wezen, welke zeer goed werd genomen. 2-2. Hoe
beide partijen ook zwoegden, er kwam geen veran-
dering meer in deze stand. Al met al is Zandvoort
^ nog steeds ongeslagen in deze competitie.

Zandvoort 2 moest bii Zeemeeuwen 2 op bezoek
en verloor met 3-2. Zeemeeuwen speelde met meer
enthousiasme dan de geel-blauwen, waardoor deze
nederlaag enigszins verklaarbaar is. Zonder aan de
overwinning van Zeemeeuwen afbreuk te willen
doen, moet ons toch van het hart, dat de scheids-
rechter, de heer B. de Bruin, op zodanige ma^"^
leidde, dat een gunstiger resultaat voor Zandvoort
tot de onmogelijkheden moest behoren. Zonder ge-
noemenden scheidsrechter van partijdigheid te be-
tichten, moeten we toch verklaren, dat hU vaak
zulke beslissingen in het nadeel van Zandvoort
nam, dat het de schijn van partijdigheid had.

De wedstrijd Zandvoort 3—Haarlem 3 moest te
elfder ure worden afgelast wegens een ongeval, den
scheidsrechter overkomen.

Hillegom 2 wist het op bezoek komende Zand-
voort 4 de baas te blijven door van de geel-blauwen
met 5—O te winnen.

Beide junioren-elftallen gingen op bezoek bij H.
P.C. junioren. A. wist een eervol 4—4 gelijk spel
te behalen, terwijl B met een 16—l nederlaag huis-
waarts" moest keren.

Tenslotte wonnen de adspiranten Zaterdagmid-
dag met 6-3 van EDO b adsp., wat zeker een mooie
prestatie is.

Voor a.s. Zondag staat voort Zandvoort l een
zeer belangrijke wedstrijd op het programma, n.l.
de wedstrijd tegen Schoten. Laatstgenoemde club
beschikt momenteel over een sterk elftal en bezet
de tweede plaats, vlak onder Zandvoort, zoals uit
onderstaande ranglijst blijkt. Wil Zandvoort aan-
spraak blijven maken op de bovenste plaats, dan
moet a.s. Zondag minstens een gelijk spel bevoch-
ten worden. Aangezien Zandvoort volledig ver-
schijnt, moet dit mogehjk zijn. Des te meer is deze
wedstrijd van. belang, omdat de kampioen van deze
afdeling tegen de kampioenen van nog drie andere
'afdelingen een kampioenscompetitie moet spelen,
waaraan vanzelf voor de verenigingen voordelen
zijn verbonden. We hopen op een gunstig resultaat.
Zandvoort l 8 6 2 O 27—8 14
Schoten l 8 5 2 l 21—9 12
R. C. H. 2 9 3 4 2 18—19 10
Het volledige programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoort l—Schoten l, 2 uur.
T.H.B. 2—Zandvoort 3, 10 uur.
Zandvoort 4—D.S.K. 2, 10 uur.
Zandvoort a jun.—Bloemendaal b, 10 uur.

Zaterdagmiddag:
E.H.S. adsp.—Zandvoort adsp., 2.30 uur.
Betreffende onze grote uitvoering op Zaterdag

6 April a.s. kunnen we mededelen, dat het ons ge-
lukt is de zeer bekende Revue-, Film- en Radio-
komiek Sylvain Poons voor deze avond te engage-
ren. Verder zijn we verzekerd van de medewerking
van de toneelvereniging De Phoenix, die voor ons
op deze avond een toneelstuk zal opvoeren. Nog tal
van andere attracties zullen aan deze avond ver-
bonden zijn. Binnenkort zullen een beperkt aantal
kaarten voor niet-leden beschikbaar worden ge-
steld, welke verkrijgbaar zullen zijn bij Sigaren-
magazijn E. Kerkman, Haltestraat en Sigarenma-
gazijn J. Water, Stationsplein.

Voor elk lid worden 2 kaarten beschikbaar ge-
steld tegen halve prijs. Deze kaarten kunnen uit-
sluitend worden verkregen bij den heer J. Keur,
van Ostadestraat 22. Men zorge vroegtijdig in het
bezit van een kaart te zijn, daar het op deze avond
zeer druk belooft te worden!! J.K.

Officiële Mededelingen
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 2358
Uitslagen van Zondag 1.1.:

Zeemeeuwen l—Haarlem 2, l—7.
Zeemeeuwen 2—Zandvoort 2, 3—2.
DC.O. 2-Zeemeeuwen 4, 6—0.
Zeemeeuwen jun.—Haarlem b jun., O—2.
Zeemeeuwen adsp.—Kennemerland adsp., O—4.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:
Zeemeeuwen 3—EDO 4, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Heemstede 2, 10 uur.

Adspiranten-competitïe:
Zeemeeuwen a-EDO a, 3.30 uur.
Zeemeeuwen b—EDO d, 3.30 uur.
Aan de adspiranten wordt medegedeeld, dat het

aanvangsuur der wedstrijden van Zaterdagmiddag
nader is vastgesteld op 3.30 u. Met de verkoop der
loten gaat het geweldig, reeds meer dan 1400 loten
zijn verkocht en wanneer de verkoop zo door blijft
gaan, is er des avonds aan de zaal geen lot meer
verkrijgbaar. Alle prijzen zijn uitgestald in de eta-
lage van W. Loos, Swaluëstraat 20, tegenover „Het
Wonder van Zandvoort".

A.s. Maandag Bestuursvergadering ten huize- van
den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

Kaarten voor de feestavond voor introducees ver-
krijgbaar bij de heren der feestcommissie, Jac. Hal-
derman, Potgieterstraat 36, H. Poots, Kostverloren-
•straat 88, H. de Jong, Oranjestraat 12, D. v. Rouen-
dal, Julianaweg l en G. J. de Joode, Stationsstr.2.

en

komen in theater „Wlonopole'

OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
Donderdag 1.1. werd onze jaarlijkse ledenverga-

dering gehouden. Bij de bestuursverkiezing werden
O. A. Brink en mej. v.d. Werff bij acclamatie her-
kozen, evenals J. v.d. Meer, welke echter niet meer
de functie van secretaris kon waarnemen wegens
studieredenen. Daarom werd gedurende de mobili-
satie als secretaris aan het bestuur toegevoegd de
heer R. Tiessen (Deze moest inmiddels om rede-
nen van persoonlijke aard bedanken, het bestuur
zal tot aan de volgende ledenvergadering in de va-
cature voorzienX Op den heer R. Voorn na, die
bedankte, werd de handbalcommissie herkozen. In
de plaats van den heer Voorn werd de heer J. Keur
benoemd. Aan de techn. comm. werd mej. S. van
Koningsbruggen toegevoegd. De overige agenda-
punten werden vlot afgewikkeld. Ook werd aan de
leden mededeling gedaan, dat dit jaar geen vrij-
kaarten worden verstrekt voor de uitvoering. Dit
in verband met plaatsgebrek. In de komende week
zullen op de turnlessen bij den heer O. A. Brink
kaarten voor de uitvoering kunnen worden besteld.
Na die week is het niet zeker, dat er nog plaatsen
beschikbaar zjjn.

Afdeling Handbal. Secretariaat: P. Heinstr. 6
De j.l. Zaterdag gehouden selectie-wedstrijden

zullen het de Keuze-commissie niet gemakkelijk
maken, daar er door de dames en heren zeer goed
gespeeld is. Nadere mededelingen omtrent opstel-
Hng der beide elftallen, welke op Ie Paasdag aan
het stedentournooi zullen medewerken, volgen nog.
Het doet ons genoegen bekend te kunnen maken,-
dat dit tournooi in Zandvoort gehouden zal worden.

Aan dit tournooi werken mede: de heren-elftal-
len van Amsterdam, Zaandam, Utrecht, Haarlem
en de dames-elftallen van Haarlem en Amsterdam.
In elk elftal zijn de elf beste heren en dames van
de stad gekozen, zodat verwacht kan worden dat
de strijd vinnig zal zijn. De entreeprijs is zeer laag,
zodat die geen bezwaar kan zijn.

A.s. Zondag speelt het herenelftal van OSS in
Aalsmeer tegen Olympia 2. Mits wij voltallig zijn,
kunnen wij deze wedstrijd winnen.
Vertrektüd 8.30, Tramplein. B V..1.B.

ZWEMCLUB Z.C.Z.
Door ziekte van den heer Fred. Keur is ons club-

blad enige maanden niet uitgekomen. Begin April
hopen wü het echter weer te ontvangen. Zij, die in
April af willen zwemmen, worden verzocht dit a.s.
Donderdag op te geven. Oefenavond Donderdaga
in Stoops Bad. Vertrek bus 7 uur garage P. Kerk-
man, Haltestraat.

Alle inlichtingen aan onderstaand adres.
Mevr. S. Hennis en den heer E. Holshaus spelen

30 Maart als gast in de revue „Hallo! hier Haar-
lem" bij Zwemclub Haarlem in hotel „De Leeuwe-
rik". Introducties bü den heer Jan Velthof.

Mevr. S. Hennis-Dorreboom.
van Speykstraat 15a.

GEMEENTELIJKE BADINRICHTING.
In de week van 28 Februari tot 2 Maart werden

535 douche- en 32 kuipbaden genomen.



WAT
(Zie advertentie volgende week)

komt er Zaterdag 23 Maart

in ZEESTRAAT 1 ? ?

uit voorraad p.l.m. 40 soorten vanaf 12 et.

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT 14.

MILITAIREN-FEESTAVOND.
Zondag j.l. heeft m Groot-Badhuis een grote

militairen-feestavond, georganiseerd door het plaat-
selyk comité O. & O., plaats gevonden.

Aan deze avond werd welwillend medegewerkt
door de gecombineerde koren, welke een viertal
liederen ten gehore brachten onder leiding van den
dirigent, den heer Broersen.

Van deze liederen noemen we „Ave Verum" van
Mozart en „Domme salvum fac Reginam nostram"
van Giesen. Deze liederen hadden een goede ver-
tolking en werden begeleid met piano door den
•heer Jac. Zwaan. De twee andere nummers „De
Martelaren" en „Mijn Nederland" werden niet ge-
heel feilloos gezongen; het bleek dat het stemmen-
materiaal — vooral bij de tenoren en sopranen —
niet opgewassen was tegen deze niet bepaald ge-
makkehjke nummers.

Dat het publiek de zang toch wist te waarderen,
bewees het herhaaldelyk applaus.

De heer Broersen, die door het slechte repetitie-
bezoek zeer gehandicapt was, heeft toch alle eer
van zmi werk gehad.
- Na de zangnummers was het de beurt van „Ons
Toneel" om de aanwezigen op een ander terrein te
amuseren. Door hen werd opgevoerd de dolle
klucht in drie bedreven „De familie van mijn
vrouw". Dit stuk werd op uitnemende wijze ge-
speeld en heeft de zaal onbedaarlijk doen lachen.
„Ons Toneel" heeft laten zien, dat ze ook wat
beters op de planken kan brengen en dat vlotter
spel het geheel ten goede komt.

Na het toneelstuk kwamen de Zandvoortse Jum-
my en James voor het voetlicht met hun aardige
en geestige songs. Dat ook zij veel succes oogstten,
behoeft niet meer gezegd te worden.

T«dens het gezellige bal bracht mej. Steenken
nog enkele liederen ten gehore begeleid door Sieg
Levy waarvoor ook een dankbaar applaus hun deel
werd. De dansmuziek werd weer verzorgd djoor
Engel Paaps stemming-band, die de stemming er
ook best in wist te brengen.

Als slot willen wjj nog opmerken, dat het jam-
nier was, dat enkele infanteristen zich niet behoor-
Mjk wisten te gedragen, waardoor zij voor andere
aanwezigen zeer hinderlijk waren, terwyl toch de
avond speciaal voor de militairen werd gegeven.
Het is te hopen, dat hiervan niet het gevolg zal
2Ün, dat de goeden onder de kwaden moeten lyden,
want dat hebben zu niet verdiend, temeer niet,
omdat enkele „hogeren" helaas het slechte voor-
beeld gaven.

U w lasten te hoog?
Hier is Uw kans I

In „d'Ronde Hoeck"
van de SWALUESTRAAT. U weet wel
waar alreeds zijn gevestigd de firma
WOLBEEK met haar enorme groen-
tesortering, de reeds bekende kaas-
winkel van de firma HAASTRECHT,
en niet te vergeten de fijne slagerij
van BAKKER (voorheen Kerkstraat).

met
woning

daar is nog

één fraai winkelhuis
te huur

tegen billijke prijs
inlichtingen geefty.Saase, KI.KrochtS

i j KLEUR E N FLEUR::
g geven gekleurde paaseieren j

aan uw ontbijttafel op de komende Paas-
dagen. — Met onze geheel onschadelijke
Paaseierenverf kunnen de kinderen zich
heerlijk amuseren.

Voor weinig geld
een aardig tijdverdrijf |

j j Drogisterij L» Blaaubder ]
HALTESTRAAT 46 TEL. 2392

Bat a
Petüoure
„BETJE KEGEERT"

- Zaterdag 9 Maart bracht de toneelvereniging
„Phoenix" in .Groot Badhuis" Henk Bakkers b
spel „Betje Begeert" ten tonele.

Henk Bakker noemde dit werk een blijspel, het
is echter meer een comedie met een zeer wrange
ondertoon. Die bovendien aan het euvel lijdt, dat de
hoofdfiguur „Betje" vrij karakterloos getekend is.
Het ene ogenblik bezit deze vrouw de inborst van
een engel, het andere moment blijkt zij een volleer-
de chantage-pleegster te zijn.

Het succes van Bakkers Mispel zou indertijd dan
ook zeker twijfelachtig geweest zijn indien niet wij-
len mevrouw Bsther de Boer-van Rijk de rol van
Betje op zich had genomen en hierdoor „Betje
Regeert" bekend had gemaakt. Voor Ester de Boer-
bestonden er nu eenmaal geen slechte stukken.

-• Het strekt de Phoenix tot eer, dat bij de uit-
voering door haar ensemble het publiek de zwakke
plekken in het blijspel veelal niet opmerkte. Zij
gaf een vlotte, uitstekende opvoering van Bakkers
werk.
t Laten wij tha-ns de medewerkers de revue pas-

seren.
- Mevrouw A. Bleesing-Sevenstern had de zware

rol van Betje op zich genomen. Zij gaf een gave,
uitbeelding van deze tweeslachtige figuur, vooral in
de dramatische momenten was zij goed op dreef.

- De heer J. H. L. Hendriks speelde Theo van Gel-
der, den zwakken fabrikant, die door Betje van de
financiële ondergang wordt gered. Men kon uit
alles merken dat Hendriks een geroutineerde dilet-
tant is; luj was van begin tot eind de'door het
noodlot achtervolgde mens. Zijn vrouw Louise, door
mevr. Frieda Benjamins gespeeld was in het eerste
en tweede bedrijf matig, in het derde bedrijf echter
uitstekend. De rol kon iets voornamer vertolkt wor-
den. Hun zoon Fred werd door Hans Lèvre ge-
speeld. Een talentvolle jongeman, een beetje -.te
druk en kinderachtig voor een afgestudeerd inge-
nieur; de schuld schuilt echter grotendeels by den
schrijver van 't stuk. De heer P. Herfst speelde de
rol van den bank-directeur Mr. J. G. Stanley. Wij
hebben alle waardering voor zijn enorme rolkennls,
ïnaar doordat hu teveel aandacht besteedde aan
zijn uitspraak werd zijn spel te mat. Mej. K. Wie-
ringa als Mia van Laar, een actrice, kon ons slechts
matig bekoren. Het was alles te vlak, geen woord
kwam van binnenuit. Men speelt ook met zijn hart!

Over de uitbeelding van Hendrik, den huisknecht,
door den heer D. de Zwarte, zullen we maar zwü-
gen. Hij had zijn rol goed geleerd, maar moet nog
eens danig door den regisseur onder handen geno-
men worden. Het was alles zeldzaam monotoon.
'Lest, best. Mevrouw Lucie Binkel-Speijer als Elly

van Gelder, de enige verstandige uit het f abrikan-
ten-gezin. Zij maakte van deze rol een zuivere
creatie, wist met haar vertolking aan het einde van
Het tweede bedrijf de zaal te ontroeren. Phoenix
bezit in deze jonge vrouw een goede kracht en wat
meer zegt, een dilettante met talent! Alleen op de
uitspraak letten, een s en een z zijn twee verschil-
lende letters.

-De regie was in handen van J. H. L. Hendriks.
Hij heeft knap werk geleverd. De toneelaankleding
was voldoende, wellicht een beetje overdadig. Het
kapwerk van den heer A. Steenman verdient een
woord van lof.

•Nog één kleine opmerking. In de advertentie, op
de aanplakbiljetten en in het programma stond:
aanvang 8 uur precies. Waarom werd dan eerst om
vijf over half negen begonnen? En hoe laat zou het
geweest zijn als er niet het woordje precies had
bijgestaan? Er. W.

H.EL Huiseigenaren
Laat nu uw .SCHILDERWERK: verrichten door be-
kwaam en betrouwbaar vakman.
Gevels vanaf ƒ 15,-; Keukens vanaf ƒ 8,-.
Ie klas uitvoering!

H* J* Nouris, Brugstraat 6

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2124.
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MAISON STABEL:
staat voor U open T
en zal ervoor zorgdragen, dat U met de
Paasdagen

een keurig verzorgd kapsel
zal dragen.

Bespreekt daarom tevens vroegtijdig; het •
voorkomt wachten en wy kunnen meer zorg |J
aan uw kapsel besteden. •

Grote Krocht 16 - Telefoon 2759 §
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Gevestigd:

M l E P V A N E G E R E N
D a m e s kap ster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN B PLAN NOORD

Woningbureau
J. H. TER WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's Huizen, geheel en ge-
deelteUJk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wij ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

Dameskapsalon
TO DE JONG
DAMES, Wilt U een goed verzorgd kapsel
met de Paasdagen? Probeert U het eens bij
ons!

PRIMA PERMANENT
geheel stroomloos — Verbranden uitgesloten

compleet slechts f l,95
Vraagt onze speciale olie-behandeling, om
het haar soepelheid en glans weer te geven.

Bespreek vroegtijdig s.v.p.
om teleurstelling te voorkomen.

Stationsstraat 14 - Telefoon 2371

WONINGBUREAU
„K E N N EIVI E R L A N D "

HOGtWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOOR7
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
gen, belast zich met huur-innen en administratie
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ _ TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en V» kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.
PETROLEUM, per liter 10 et

C O S T U M I E R E
Mej. Aug» Bisenberger
Paironen naar maat. Pasklaar maken.

Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

THEA WITKAMP
PIANOLERARES, STAATSDIPLOMA.

PIETER KIESSTRAAT 44, TEL. 11615, HAARLEM
Spreekuur: Dinsdag 10—11, Donderdag 2—3 uur.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD • BELASTING * AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 3Ï

Voor

Lakens, slopen en
Huishoudgoederen
HET BESTE ADRES

De kleine Kapel
ZEESTRAAT 28

1
werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort!
Het adres is

H» C» van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

: A. DORSMAN
• SCHILDER
jj is weer uit Militaire Dienst terug.
B Vraagt vrijblijvend prijs voor het schilderen
H van uw woning, zowel binnen als buiten en
• dergelijke.

B Woonhuis: Werkplaats: S

5 Willemstraat 15 - Achterom g
EBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van dei* Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.
Zeestraat 54 - Telefoon 2459

CHR. JONGEMANNENVERENIGIVG.
De Ringvergadering, gehouden op 9 Maart j.l. te

Haarlem, kunnen we best geslaagd noemen. Na" de
opening door den voorzitter kregen we vóór de
pauze declamatie van een drietal verzen van C. S.
Adama van Scheltema en opvoering van een één-
acter, getiteld „Waarheid in adverteren". Nadat
we ons in de pauae gelaafd hadden aan thee of
koffie met koek, trad vervolgens op de jongste be-
roepsgoochelaar van Nedeirland, waarna we een,
korte uiteenzetting kregen over Televisie. De avond
werd gesloten door den voorzitter van de afdeling
Haarlem-Noord.

Zaterdag 16 Maart krijgen we een gecombineerde
vergadering met Bloemendaal. De gasten zorgen
voor een tweetal voordrachten, terwijl wü een to-
neelstukje opvoeren en autoraces organiseren om de
CiJand-Ptrix van Zandvoort. Natuurlijk zijn alle
belangstellenden hartelijk welkom om 8 uur in Ons
Huis. Verschillende keren kregen we o.a. reeds be-
zoek van enige soldaten, hetgeen we zeer op prijs'
stellen.

Zo juist ontvangen
de nieuwste modellen

Japonschorten
en nieuwste dessins

Swing pliseé rokjes
Maat 36—38 en 40.

HOOFDDOEKEN en SJAALS-in moderne dessins.
WOL, GEORGETTE, ZIJDE en KATOEN.

Zeer solide KINDERKOUSEN, FIJNE DAMES-
KOUSEN en SOKKEN.

Wol- en handwerken
Porcelein en Aardewerk. - Grootste sortering ter
plaatse.

-ijn
nGrote Krocht Telefoon 2754

29 FEBRUARI 1940

Aannemersbedrijf

Fa, Luijendijk & Bisenberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

SS Door tijdige inkoop hebben wij beslag weten te leggen op een grote partij
Voor de schoonmaak

iten te leggen op een grote partij

VITRAGES
Ook in onze Atep-afdeling hebben wü diverse

VOOR OUDE PRIJZEN

schoonmaak-artikelen
PRIMA WASBOENDERS ..
WERKBOENDERS, 2 stuks
GOOTSTEENBOENDERS .
3 PANNENSPONZEN .. .
VATENBORSTELTJES
Prima busjes MEUBEDWAS
GROTE BUSSEN WAS

div. kl.

10 et
15 et
10 et
10 et
10 et
10 et
10 et

Grote bussen SCHUURPOEDER
ROLLEN BOTERKAMPAPIER 3
PRIMA KASTPAPEER
3 Pakjes BLEEKPOEDER
VLOKKENZEEP
4 stukken HUISHOUDZEEP
PRIMA SPwNZEN

a
10 et
10 et
10 et
10 et
15 et
10 et
14 et

Gr. bussen SCHUURPOEDER, 3 voor 25 et POETSEXTRACT, extra gr, bussen 2 a 25 c
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- _en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

DE W A A GManufacturenmag azijn
Haltestraat 40-40a - Telefoon 2087 [lEENS KLANT

BLIJFT KLANT

Op de divan ligt Jantje.
Jantje heeft een smoezelig gezichtje, vuile hand-

jes en zün matrozenpakje is een tikje verschoten.
Toch glimlacht Jantje, hij kijkt me vriendelijk aan.
Jantje lacht nu eenmaal altijd, hij kan niet anders,
hij is met een lachende snuit gefabriceerd. Want
mijn Jantje is een'poppetje! Een gewoon poppetje,
als matroos gekleed. Een herkinering aan een heer-
lijke tijd, toen de wereld nog vrij ademde.
Om zijn petje, dat schuin op zijn kopje staat,

draagt hu een wit bandje met de naam van zijn
schip: Christiaan Huygens.

Ik won Jantje aan boord van dit schip tijdens
aehendigheidswedstrijden aan dek, nog wel precies
op mijn verjaardag.

Bijna zes jaar is Jantje nu mijn huisgenoot, zes
jaren kijkt hij me lachend aan. Wat is er in die
zes jaren niet al veranderd.

Weet je waar ik je leerde kennen?
Het M.S. „Christiaan Huygens" maakte met een

vrolijk, zorgeloos gezelschap een Pinksterreis naar
de Noorse Fjorden. Na een heerlijke vaart, lagen
we in de nauwe en steile Sörfjord bij het stadje
Odda. Wat een overweldigende, serene rust heerste
er. Je zou de natuur om verontschuldiging "willen
vragen, dat je met het grote schip hier binnen-
drong.

Des middags waren aan dek behendigheidswed-
strijden, ik had geluk en won de derde prijs. Een
steward overhandigde mij Jantje. Hij kreeg een
ereplaats in,mijn hut, van zeeziekte had hu abso-
uut geen last, trouwens hy moet kort na zijn ge-
boorte reeds' een zeereis gemaakt hebben, want
onder zijn kraag droeg hij een bandje waarop met
witte letters te lezen stond: Made in England by
Norah Wellings. Dus was hij de Noordzee reeds
overgestoken om te Amsterdam op de Christiaan
Huygens passage te kunnen nemen.

Jantje arriveerde met mij in het vaderland en
sindsdien is zijn plaats bij nuj. op de divan. Daar
ligt hij tussen de kussens en lacht. HU heeft het
er erg rustig, alleen als er kinderbezoek is, wordt
er met hem, gespeeld. Dan is hij in zü'n element^
al wordt hij er een beetje vuiler van. Maar een
matroos moet nu eenmaal niet blank en-rozig zijn,
gelijk een jongedame.

Jantje, Jantje waar zijn de tijden van voorheen?
De Christiaan Huygens, nog is het schip een van

de mooiste onzer vloot. Maar in Amsterdam zul-
len we haar voorlopig niet zien, mijnen dreigen op
de Noordzee en in een buitenlandse haven schepen
de passagiers zich in voor ons Insulinde Nu geen
vrolijke, lachende passagiers, alleen z« die moeten,
varen thans op zee! Geen wedstrijden geen Jantje»
als prijzen.

En de schone, rustige Fjorden! Schepen, achter-
volgd zoeken een toevlucht tussen de steile berg-
wanden. Schoten knallen er, mensen sterven, het
volkenrecht wordt er met voeten getreden! Jantjes,
echte Jantjes vinden er een laatste rustplaats op
de kleine kerkhoven.

Jantje, jij weet van dat alles niets, daarom kan
jij lachen, terwijl j© rust op mijn divan

Een pop is toch eigenlijk een gelukkig ding!
ERIC W.

BEKENDMAKING
De gezamenlijke Zandvoortse Bakkers
maken hiermede bekend, dat met in-
gang van

Maandag 18 Maart de

Broodprijs met
1 GENT verhoogd

wordt.

r '



•Heden overleed tot onze grote droefheid
onze lieve Broeder, Behuwdbroeder en Oom
de Heer
ABRAHAM JEAN GEORGE SADVEPLANNE

In de leeftijd van 66 jaar.

Hilversum: S. C. Sauveplanne-Labree.
Amsterdam: J. G. Sauveplanne.
Zandvoort: P. Sauveplanne.

•G. M. H. Sauveplanne-de Haas.
Wassenaar: j. G. H. Sauveplanne.

A. L. Sauveplanne-Oppenheim.
Neven en Nichten.

Zandvoort, 11 Maart 1940.
Kostverlorenstraat 18.

De begrafenis heeft Woensdag 13 Maart 1940
op de Begraafplaats „Zorgvlied" te Amster-
dam plaats gehad.

GEVRAAGD te Bentveld
FLINKE ZELFSTANDIGE DIENSTBODE

•voor dag en nacht. Klein gezin. Loon ƒ 30 p.maand
Br. onder no. 43803 of adres te bevragen bur v.d. bl.

Inplaats van kaarten.

• V e r l o o f d :
Martha Versteege

en
Alphons de Haan

Zandvoort, Dorpsplein 3
Hillegom,
Hillegommerdijk 353
17 Maart 1940

ZANDVOORT
Brederodestraat 29

Openbare verkoping
op Woensdag 20 Maart'40
des nam. te 2 u. in „Ons
Huis aan het Dorpsplein
te Zandvoort, ten over-
fitaan van NOTARIS B.
M. SERNE te Haarlem,
van:

de villa genaamd „Lil-
liput" met erf en tuin
aan de Brederodestraat
29 te Zandvoort, groot
2 aren.

" Vrij van huur. Betaling
l Mei 1940. Bezichtiging:
Dinsd. en Dond. v. 2-4 u.
Nadere inlichtingen ten

kantore van gen. Notaris,
Nieuwe Gracht 84 Haar-
lem.

ZANDVOORT.
Boulevard de Favange 38

Wegens sterfgeval.

Openbare
vrijwillige verkoping
WOENSDAG 20 MAART
1940 des namiddags te 2
uur in Ons Huis aan het
Dorpsplein te Zandvoort,
ten overstaan van NO-
TARIS B. M. SERNE te
Haarlem.
. Een huis en erf a. d.

Boulevard de Favauge
38 te Zandvoort, groot
2 a, 56 c.a.
Vrij van huur. Hypo-

theek beschikbaar.
Betaling l Mei 1940.
Bezichtiging Dinsd. en

Donderd. 2-4 uur.
Inl. bij gen. Notaris,

Nieuwe Gracht 84 Haar-
Jem.

Nog enige dames kunnen
deeln. aan clubje voor

Katnergymnastiek
Mevr. Lily Orgodet,
KostverLstr. 36 Tel. 2097

GEVRAAGD voor direct
of later

MEISJE
van 8 tot plm. 4 a 5 uur.
Voor zomer en winter.
Binsbergen, van Kins-
bergenstraat 11.

Nieuwe modellen en kleuren Tennisschoenen, Dames* en meisjessportschoenen

Alph» Sprengers, Gr. Krocht 13, tel. 2106

Sandalen , Prima pasvorm Herenmolières

GEVRAAGD:
NET BUKGEKMEISJE

voor de morgenuren van
8-12.30, behalve Zondags,
of 3 x per week, in klein
gezin. Aanm. 's avonds
van 7-9 uur.
Brederodestraat 124a.

GBVB. een FLINK ZELF
STANDIG MEISJE voor
dag of dag en nacht.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukker;)

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor de Paasvacantie.
Hoog loon.
Aanmelden Zaterdag van
3—4 uur Buitenverblijf l
Brederodestraat.

Nog enkele 2e Hands
JONGENSFIETSEN

te koop gevraagd.
Br. Zanavoortse Courant,
Gertenbachs Drukker^
onder letter K.

Isr. Echtpaar zoekt met
Mei gemeub. of ongem.
ZIT- en SLAAPKAMER
met volledig pension en
gebruik van bad,~op goe-
de stand. Br. onder no.
43802 Gertenbachs Druk-
kerij, bur. Zandv. Cour.

Een heer, 28 jaar, zoekt
ZITKAMER

en kl. aangrenzende sl.k.
met pension. Omgeving
Zandvoort. Br. onder no.
43801 bur. Zandv. Cour.,

Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP AANGEB.:
OPEN
ENGELS BAARDJE

Te bevr. bij Pa. Luijen-
dtjk & Bisenberger, aan-
nemers. Van Ostadestr.
23-25, Zandvoort.tel. 2083

TE KOOP:
Goed onderbonden
KINDERWAGEN

Adres te bevragen bur.
Zandv. Courant. Gerten-
bachs Drukkerj.

;De moderne dansen
leert TT in enkele

Privé-lessen
& ƒ 2,— per uur.
Dansstudio Lily Orgodet,

XostverLstr. 36 Tel. 2097

.Zeer billijk TE KOOP:
een licht MOTORRIJ-
WIEL, belastingvrij met
garantie, ƒ 75,—.
.Boulevard de Favauge 37

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

per l April of eerder van
8-4 uur. Zondags vrij.
Aanm.: Dr. Metzgerstr.88

Voor
NOTA'S

BRIEFPAPIER
KWITANTIES

ENVELOPPEN
De zaak:
Gertenbachs Drukkerij.
Achterweg l
Telefoon 2135

OAT HftD U NIET GEDACHT
'dat uw •chOftntJtB zott
ti". «M nl.u» l»nd.i;
worden o»"»?""»"1' °ïï
l. hot w»rk. d«t ••« werj
KelIJk» ,.«clio»om»k«r"

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

GECOMBINEERDE KOREN.
Zoals voor velen reeds bekend is de liefhebberij

•om in een flink gemengd ensemble te zingen zó
•groot, dat de repetitie worden voortgezet. Daarom
worden allen, die hiervoor iets voelen wederom
WJoensdag 20 Maart a.s. kwart over acht in Ons
"Huis verwacht.

De repetities staan thans onder leiding van den
heer Jac. Zwaan. In studie worden genomen o.a.
„De Stilte", een gedicht van Adama van Scheltema
Waarvoor Andriessen de muziek componeerde en
„De Winter" van Philip Loots, welke nummers U
met plezier zult zingen, maar die om technische
jrêdenen trouw repetitiebezoek vereisen.

• INBOEDELVEttlNG.
Op 28 Maart zal ten overstaan van'Notaria B. W.

Serné. door makelaar W. Paap de inboedel geveild
•worden van perceel Boulevard de Favauge 33.

Kijkdagen Dinsdag 26 en Woensdag 27 Maart.

Bat'a
KousGnreparatio

mmg

Volksonderwijs, afd* Zandvoort

Propaganda-avond
op 20 Maart a.s. in „Monopole"
Aanvang 8.15 uur

Vertoning van de

prachtige Borneo-filni
vervaardigd door het
beroemde echtpaar Johnson
Indische schoonheid en een reeks van ongedachte
wonderen en adembenemende lotgevallen.
ledere Nederlander moet deze film van Indië gaan zien.

Entree 35 cent. Militairen 10 cent.
Kaarten verkrijgbaar bij: A. Paap, Nieuwstraat 5;
West, Brederodestraat 11 en des avonds aan de zaal

Woensdag 20 Maart aanvang 2 uur: kindermiddag
Entree 10 cent.

11mm

THEATER „MONOPOLE'
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 16 tot en met Dinsdag 19 Maart
iedere avond aanvang 8 uur. 4 Dagen!! 4 Opvoerin-
genü De belangrijkste première van dit seizoen!

GOODBYE Mr. CHIPS
Robert Donats superbe creatie. — Eén roep zal
door het dorp gaan: onvergetelijk, onvergankelijk
groot! Jongensstad overtroffen met de ster van de
Citadel. Een ontroering, zo warm, zo innig mense-
lijk groot als gij nimmer hebt doorleefd. — Good-
bye Mr. Chips is de film welke 21 weken met over-
weldigend succes in Amsterdam vertoond werd.

Als tweede hoofdfilm:

De pokerspeler
Groot avontuurlijk filmwerk naar het bekende boek
van Zane Grey. — Toegang boven 14 jaar. Entree:
Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 c,
alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
opvoering van het grote amusante filmwerk:

Enkele reis Hollywood
met Stan Laurel en Oliver Hardy. — Een daveren-
de film, waarbij de lachsalvo's niet uit de lucht
zijn. — Entree 20—30—40 cent.

DONDERDAG;-21 MAART, s UUR,
reprise van het machtige film werk:

MEN GAF HEM EEN GEWEER
met Spencer Tracy, Franchot Tone, Gladys George.

" Een der mooiste films ooit vervaardigd.
Als tweede hoofdfilm

Enkele reis Hollywood
Entree 30—54— 75 cent, -alles inbegrepen.
Toegang boven 18 jaar.

*
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Weer verkrijgbaar

SCHOENHANDEL C. DE VRIES j
III III.IIMB I I I IMIII l , Ml B

Haltestraat 55 Telefoon 2851 |

Rijwielen, electra-artikelen» lampe-
kappen, luxe artikelen, kinderwagens

Dit is slechts een klein aantal artikelen dat de

Goedkope Amsterdammer
verkoopt. — Wilt U eens zien wat er verder te koop
is, loop dan eens even aan, bezichtig onze etalages
en toonkamer en U zal versteld staan van de enor-
me sortering.

UW adres IS en BLIJFT toch

HENK SCHUILENBURG
want die alleen verkoopt tegen de laagste prijs en
toch de beste kwaliteit.

GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2574
1ste klas Reparatie-inrichting.

WWWWW W WW W WW W W WW'

l VOOR DE SCHOONMAAK
ROLLEN KASTPAPIER
LINNEN DWEILEN
WITTE EMAILLE EMMERS
COCOS RAGEBOLLEN ..
EMAILLE TEILTJES
STERKE COCOSLOPERS, per meter ..
STERKE BOTJCLE LOPERS, per meter
SLAAPKAMERMATTEN
VERTO GANGMATJES

'W.C. MATTEN
STERKE WASMAND

ƒ 0,12
„ 0,20

ƒ 0,59—0,79—0,98
„ 0,39
„ 0,64
, 0,98
, 1,35
, 1,68
, 0,69
, 0,45
, 5,25

H. PASVEER I
HALTESTRAAT 27 TELEFOON 2810 •
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Paasbrood
van Willem van ,der Werff

een delicatesse

Verhuurbaljetten
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Concurrentie? Ja!
• MAAR KWALITEIT VOERT DE BOVEN-

TOON.
DOOR ONS EIGEN FABRIKAAT VAN GE-
STOFFEERDÈ MEUBELEN,
DOOR HET UITZOEKEN VAN SUBLIEME
HOUTSOORTEN.

DOOR ONZE PRIMA AFWERKING!
Daar hebben •wij onze reputatie aan te danken l l

Zo TT «en speciaal model wenst naar eigen ontwerp,
kunt TJ dit vanaf heden door onze speciale meubel-
makers vervaardigd krijgen.

Daardoor zijn wij in staat aparte modellen tegen
scherp concurrerende prijs te leveren.

Door uitbreiding onzer opslagruimte kunnen wij
vanaf heden bij ons gekochte meubelen voor latere
levering kosteloos opslaan.
Wij bieden U hierbij aan uit voorraad leverbaar
(niet van foto's).

MASSIEF EIKEN SLAAPKAMERS
bestaande uit grote . linnenkast, 2-persoons ledi-
kant, tafeltje, 2 stoelen bekleding naar keuze en
nachtkastje. f 122,50

OLD FINES SLAAPKAMERS
BLANK EIKEN SLAAPKAMERS
MAHONIE SLAAPKAMERS.

Engelse eetkamers en salons in diverse interessante
prijzen

EIKEN CRAPAUDSTELLEN best. uit 2 Crapauds,
4 Stoelen, Prima gestoffeerd, bekleding naar ver-
kiezing, vanaf f 67,50
FAUTEUIL-AMEUBLEMENT, best. uit 2 Fauteuils
en 4( Stoelen f 32,50
1Wij hebben verder nog grote sortering in

ENGELSE FAUTEUILS ƒ 7.95
Onze bekende Engels Rietfauteuils .. .. ƒ 5,95

Speciale aanbieding in Oud-Hollandse Driehoek-
stoeltjes (zolang de voorraad strekt £ 2,75

Verder alles op het gebied van Meubelen, te veel
om op te noemen.
In onze afdeling LINOLEUMS, TAPIJTEN en
diverse VLOERBEDEKKINGEN zijn wij ruim ge-
sorfceerd.

Een kamer, 4,1/., x 4 m, vakkundig gelegd met prima
JASPE MATTING, compleet f 18,50

Een kamer 4i/.,x3i/„ m vakkundig gelegd met
BALATUM .. ".. .." ƒ 11,50
met mooie kwaliteit VLOERZEIL .. .. ƒ 16,50
OPKLAPBEDDEN met prima gezondheidsmatras
1 pers. ƒ 13,75 2 pers. ƒ 18.75
ZWAAR DIVANBED m. gezondheidsmatras ƒ 10,75

AHeeuverkoop voor Zandvoort v.h. PROTO-BED
2 persoons 3 delig m. kapokkussens, 3 jaar Fabrieks
garantie ƒ 29,75
COCOSLOPER, 100 breed vanaf ƒ 1,55 per meter
COCOSLOPER, 70 breed, vanaf ƒ 1,15 per meter
COCOSLOPER, 50 breed, vanaf ƒ 0,85 per nieter

AL ONZE LOPERS WORDEN GRATIS GEBOORD
CHINAMATTEN 140x180, vanaf ƒ 1,50
Verder, alle soorten LOPERS, zoals moquet, boucle
en alle soorten en maten diverse MATTEN.
Nog een speciale aanbieding in 12/4 HAARVELOUR
KARPETTEN, buitengewone dessins ƒ 27,50

Wü vragen nog even uw aandacht voor onze spe-
ciale Reparatie-inrichting.

Wij geven ook hier onze schriftelijke garantie.
Uw oude ameublement, bij ons opnieuw gestoffeerd
en bekleed is niet van nieuw te onderscheiden.

Moeten uw BEDDEN bijgevuld of van nieuwe da-
mast voorzien worden? Ook daarin zijn wij vak-
kundig. VRAAGT EENS VRIJBLIJVEND PRIJS!!

Voor hotels en pensions speciale prijzen.
Bezoekt onze monsterkamers.

BARTELS WONINGINRICHTING
Kerkstraat 10 Telefoon 2805

VOLKSONDERWIJS.,
Deze vereniging houdt een propaganda-avond op

20 Maart a.s. 's avonds 8.15 uur in Monopole.
Behalve het propagandistisch woord, dat op zo'n

avond natuurlek niet mag ontbreken, wordt de
bezoekers een prachtige sprekende film vertoond
over het grootste eiland van de Indische Archipel,
n.l. Borneo. Deze film, vervaardigd door het be-
roemd geworden echtpaar Johnson, belooft wel
zeer veel. Deze ontdekkingsreizigers op 't witte doek
te kunnen volgen in hun vaak zeer spannende
avonturen en tegelijk kennis te maken met de won-
derltjke schoonheid van ons Indië, is een voorrecht.

Het Bestuur van Volksonderwijs verwacht U dan
ook allen in Monopole en vraagt U, bij kennissen
zoveel mogelijk de aandacht te willen vestigen op
deze avond van 20 Maart.

De entree Is zeer laag gesteld.
Zorgt zo vlug mogelijk een toegangsbewijs te

krijgen en als 't kan, plaatst er zoveel mogelijk bij
anderen!

De film alleen is een volle zaal meer dan waard.
Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij het Be-

stuur en aan de zaal.

Behangselpapier
Stalenboeken 1940 ter inzage
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAFONDPAPIER
Behangers disponibel. Plaktafel te huur

Eerste Zandvoorlse Papierhandel
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telcf 2507

MANCHESTER RIJBROEKJES.

Voor werkelijk goede
B e d r i j f s k l e d i n g

die U lang dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

F a . v , H E N S E N
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574'
Witte jassen, Stofjassen, EngJeren broeken, blauwe'
Jasjes, Kapsters j assen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.
Voordelige partij JONGENSBROEKEN vanaf ƒ 1,25

JONGENSPAKJES en PLUS FOURS.
Regenjassen in Egypt. linnen, Tweed en Gabardine,
Levering ook tegen crisis-, spaar-en voorschotzegela



i - W. Dorsman
Timmerman Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken

Werkplaats:

HOGEWEG 52 ACHTEROM 1
Telefoon 2775

DE REVUE „PRIKKELDRAAD" MET SND? EN
SNAP.

De directie van René Sleeswü'ks Nederlandse Re-
vue heeft besloten om op Woensdag 27 en Donder-
dag 28 Maart twee voorstellingen te geven met de
nieuwe Cabaret Revue 1940 „Prikkeldraad" in The-
ater Monopole.

Hierin treden op de bekende radio-sterren Willy
Walden en Piet Muyselaar (o.a. als Juffrouw Snip
en Juffrouw Snap) bijgestaan door Hilde Alexander
Gerard Walden, Jean du Bela en aan de vleugel
PIm de la Puente. Verder commentaar voor deze
overbekende artisten is overbodig. Het staat als een
paal boven water dat het een avond van dolle vro-
lijkheid zal worden

De dolle parade van komische scènes en liedjes
vindt het hoogtepunt bij het inmiddels populair
geworden kwartet „Blonde Mientje" hetgeen
ook hier ter plaatse ongetwijfeld tot uitbundige
massa-zang zal leiden.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 8 tot en met 14 Maart 1940.

Geboren: Tini Cornelia, dochter van C, W. van
Eldik en C. M. Oskam, Brugstraat 5a.

Ondertrouwd: W. H. Wardenier en A. Vorsteveld,
Duinweg 27.

Getrouwd: L. Glebbeek en T. Drommel, Kromme
Mijdrechtstraat 75i. Amsterdam.

Overleden: A. J. G. Sauveplanne, oud 66 jaren,
Kostverlorenstraat 18; M. A. Melkert, oud 58 jaren,
Kostverlorenstraat 25; Jhr. J. Th. Alting von Geu-
sau, 's Gravenhage.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
Ook de ontspanningsavond voor de jongeren is

geslaagd, alleen de opkomst liet te wensen over.
Willen we in het vervolg ook om 8 uur aanwezig
zijn?

Zaterdag 16 en Zondag 17 Maart gaan we naar
Bakkum. Alle bijzonderheden staan in de convo-
catie. Dus allen reisvaardig om 2 uur in de Brug-
straat.

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK".
De Centrale voor werklozenzorg te Utrecht deelt

mede, dat vóór Pasen geen nieuwe deelnemers in
de kampen kunnen worden aangenomen.

Vanaf 26 Maart is er weer gelegenheid tot plaat-
sing, waarvoor opgaven kunnen geschieden bij den
secretaris H. J. Koning, Haltestraat 62. De leef-
tijdsgrens is 16 tot 25 jaar.

Van de thans lopende kampperiode resteren nog
7 weken.

Het Comité van actie
voor Zandvoort Bentveld en Aerdenhout.

O. EN O.-AVOND.
Woensdagavond werd in gebouw „Monopole" een

O. en O.-avond georganiseerd, waartoe ook de be-
sturen van diverse verenigingen waren uitgenodigd.
Ten tonele werd gebracht een Bouwmeester-revue,
doch het succes was niet bepaald groot. Men schijnt
nog steeds niet te beseffen, dat men te Zandvoort
niet met een aftandse revue moet komen aandra-
gen. De scènes waren zeer en zeer eenvoudig, maar
aan de andere kant zéér druk. Men kon op som-
mige ogenblikken gerust van een „snujtpartü" spre-
feen! Geamuseerd hebben we ons Woensdagavond
in geen geval

CREDO CANTO.
Goede Vrijdag 's avonds 8.15 \mr, zal deze vereni-

ging de Joïiannes-Passie van Heinrich Schütz zin-
gen. Niet alle predikaties zijn Christo-centrisch.
Maar hier staat Christus in het midden. „Christ
avant tout." De tekst is van niemand minder dan
van den Evangelist Johannes en de woorden zijn op
sobere, doch treffende wijze door Schütz, als het
ware onderstreept. Leider is Pelix de Nobel. Solis-
ten zijn Harry van Oss, H. Meyer en enige andere
koorleden.

De deuren in de Brugstraat staan voor ieder open

200 Nieuwe wollen dekens
van 1e kwaliteit

Mooie gelegenheid voor Pensionhouder. Profiteert
nu de gelegenheid er is.

KV. S, Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

GIDS VOOR SCHOOLREIZEN.
Geen land ter wereld, waar naar verhouding

aoveel schoolreisjes worden gemaakt, als in ons
land. Meer dan 600.000 leerlingen van lagere- en
middelbare scholen trekken er elk jaar voor één
of meer dagen op uit onder leiding van onderwijzer
of leraar. Het sparen voor het uitstapje 1940 is op
de meeste scholen reeds begonnen. Schoolbesturen
en oudercommissies bieden de behulpzame hand
om de „pot" te doen groeien, opdat er bij het grote
gebeuren geen achterblrjvertjes zrjn.

De Gids voor Schoolreizen, een boekje, dat alle
gegevens bevat, nodig om zulk 'n uitstapje volledig
te doen slagen, wordt begin Mei a.s. wederom aan
alle scholen gratis en franco toegezonden. Behalve
de scholen zijn er honderden verenigingen, die tel-
kenjare een gids aanvragen en zo mede profiteren
van de rijke inhoud.

Ook het reizen van ouderen in groepsverband wil-
len wü gaarne bevorderen. Daartoe bieden wij ieder,
die als leider van zulk een groepreis denkt te fun-
geren en aan iederen verenigingsbestuurder, die het
reizen in groepen wenst te bevorderen een Gids
voor Schoolreizen aan. Zend een briefkaart, waarop
U duidelijk naam en adres vermeldt aan de Admi-
nlstratie, Citroenstraat 17, 's Gravenhage en U ont-
vangt dan begin. Mei, gratis en franco de Gids.

Laat het duizenden aanvragen regenen, nu, opdat
er bij het bepalen van de grootte der oplage reke-
ning mee kan worden gehouden.

De Redactie van de Gids voor Schoolreizen:
J.H. BOON en JAC. DAM, onderwijzers.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazijn van

C* J. B & IC EC K R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
Prijsverlaging Surprises, v,h. 20 nu 15 et
SIGABETTENTABAK 10 ot - PAPIER 3 et

••Dames! Steunt Nederland en niet 't buitenland H
Koopt daarom Hollands vlees tegen zeer lage
prijs bij firma H. van Eldik I
Ie KWAL. RUNDVLEES per pond
VETTE OSSELAPPEN, p.p 40 Ct
PRIMA OSSELAPPEN 45 Ct
RIBLAPPEN 50 Ct
RIBSTUK 55 et
ROSBIEP -.. .. 55-€0 et
LENDE en OSSEHAAS 70 et
BIEPSTUK 70 et

GEHAKT, per pond 35 et

Ie KWALITEIT GELD. VARKENSVLEES
KARBONADE, Schouder 48 et
KARBONADE rib 55—60 cfc
KARBONADE, Haas 60 et

FRICANDEAU .. ..
ROLLADE
DOORREGEN LAPPEN
ROOKSPEK .. ..
PEKELSPEK

60—65 Ct
60—65 et
.. 55 Ct
.. 50 et
.. 55 et

KALFSVLEES
LAPPEN 60 et
POULET EN GEHAKT 50 et
LUNCHWORST in bJik 35 et
ZENDIJKS GELD. ROOKWORST .. 60 et
VARKENSPOTEN 15 Ct

Uitsluitend Hollands vlees a contant

FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van Inboedelveilingen.

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

Luxe
Taxibedri j f

Grote Krocht 18

Telefoon 2255

999999999999999999999999
DAMES- EN HERENKAPSALON

WAN OER BIJL
Haltestraat 32a ""3pg

Bespreekt vroegtijdig voor de feestdagen
09999996999999099999999*99999999

PARTICULIERE

Algemene Begfafenis- Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met bet afleggen.

~~~~" Dir. JAC. KOPEFn
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Prima COSTUMIERE
vraagt werk aan huis

(evt. ook uit huis) voor japonnen, mantels
en mantelcostuums.
Adres:

Mevr, Kapper, Kostverlorenstraat 9
Prima referenties.

Wil men heerlijk smullen?
Eet dan

Kippen per pond 40 cent
Duinkonijnen 50, 65 cent

Kippen-poulet
Wildhandel D* VISSER
HALTESTRAAT 34 — TELEFOON 2025

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Deze -week als reclame:

Jan Hagel
Baton-Russe

van 50 cent
voor 35 et
p. % pond

Als extra reclame:
4 cake-gebakjes voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag.

De veiling is
vastgesteld 4- April

De belangrijkheid dezer veiling is dat een

1e klas inboedel verkocht wordt

Directie De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

ATTENTIE
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (afleggen) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen Ji andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

PAASRECLAME
Het Kaashals
ABN PIELAGE

Kerkstraat 18, telefoon 2234

ALLE GELDERSE VLEESWAREN

Vanaf heden tot en met Paasmaandag:

2 ons GELDERSE HAM .. .. .. 27 et

l ons RÜNDERRQOKVLEES ., .. 15 et

Steeds verse grote
G E L D E R S E E I E R E N
per stuk 6 cent

Onze koffie, eigen merk, is bekend
Dagelijks vers gebrand en geurig gemêleerd.-
Bijzonder aanbevolen. 25—30—40 et p.1/» P-

Verder alle kruidenierswaren
en comestibles

GROENTEHALA.v.STEIJNEH GROENTE • FRÜIJHANOEL
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 3770

VERSE SPINAZIE marktprijs
VERSE ANDIJVIE, per pond 20 et
HONINGZOETE PERS-SINAASAPPELTJES 3 a 10
MOOI LOP, 15 et
GEKRABDE WORTELTJES, per pond .. 10 et
3 pond WORTELEN 10 cï
UIEN, 3 pond 10 et
GESNEDEN RODE KOOL, per pond .. .. 10 et
Extra VAT SNIJBONEN, per pond 18 et
CITROENEN 3 a 10 et
JAPPA SINAASAPPELEN, 10 voor .. .. 60 et
SPERCIEBONEN uit het vat (extra), per pd 20 et
KOOLRAAP, per pond 5 et
SCHORSENEREN, l pond 10 et
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 0 , 25 et
BLOEMKOOL, hagelwit 25 et
SPRUITJES 15 et
VERSE KROPSLA 10 et
Extra mooie HANDGOUDREINETTKN, 10 pd 1.50
SINAASAPPELEN, 10 voor 40 et
STOOFPEREKT, roodkokers, 3 pond .. .. 25 et
BELLEPLEURS, 2 pond 20 et
ZOETE STOOPAPPELEN, 3 pond 25 et
ZUURKOOL 10 et

Te_koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20. Tel.2164.

MAKELAAR
P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR :
QNGEIVI. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BQVENHUIZER!
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren Is en blijft toch

I. J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. »

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
bü aankoop v. ƒ 0,50 (uitgez. suiker en boter)

l reep chocolade

l ons schouderham voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

2 ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/2 et
2 ons BOTERHAMWORS1 .. .. 22i/2 et
V- Pond BLOEDWORST 20 Ct
Va Pond LEVERWORST 20 et
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 et
Berliner Lever
Leverkaas Bacon
Paard-en Rookvlees Osscrookvlees
Plockworst Pekelvlees v Ja. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 Ct
2 pak ZELPRIJZEND BAKMEEL .. 25 Ct
TARWEBLOEM, per pona 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10-14-18 et
Bus TAPBLKOEK 19 et

NESCAFS, de koffie zonder koffiepot of
filter is een Nestlé-produet:
Het fijnste kopje koffie voor ongeveer Z cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen ƒ 0,95
Een bus voor 16—18 koppen ƒ 0,50

L J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

v.h* TER WOLBEEK
DIK LOP, per pond 13 cfr
GESCHRAPTE WORTELTJES, per pond .. 10 et
SLA, per krop 10 et
GESNEDEN RODE KOOL, per pond .. .. 7 cfc
GESNEDEN SAVOYE KOOL, p.p 7 cfc
ZUURKOOL, per pond .• 9 et
WINTERWORTELS, 3 pond 10 cfc
HARDE UIEN, 3 pond 10 et
CITROENEN, 3 stuks 10 cfc
GOUDGELE ANDIJVIE, per pond 20 et
STOOPPEREN, 3 pond 25 et
STOOPAPPELS, 3 pond 25 cfe-
ZOUTE ANDIJVIE, per pond 12 et
ZOUTE SPERCIEBONEN, per pond .. .. 18 et
ZOUTE SNIJBONEN, per pond 15 et
HAND-GOUDREINETTEN, 2 pond .. .. 25 Ct
TAFEL BELLEPLEURS, 2 pond 25 et
JAPPA'S, 10 voor 45 cfr
Verder aanwezig: Bloemkool, Raapstelen, Spinazie,
Komkommers, Rabarber, Radijs.
Bij ƒ10 aan bons, 30 cent terug aan winkelwaar,

Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 35
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VIERDAG
(Dames en kinderen).
J. A. B. VAN PAGEE,
M.O. Lich. Oef., gediplomeerd v.h. Ned Genoot-
schap voor Heilgymnastiek en Massage.

Aannemer van Metselwerk
Tegelwerk

D. VISSER Riolering
T R A M W E G 28 enz.-

E. KONING
Glazenmaker - Huis- en Letterschilder
Fakveldstraat 23, Swaluëstraat 10, telef. 2573»

GLAS en VERFHANDEL

Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder^Foto's*
bij U aan huis opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f4,50'
Formaat 13x18 cm.

Wij fotograferen met onze speciale filmverlichting
zowel overdag als 's avonds.

Foto-Technisch Bureau „Succes'?*
PARALLELWEG 39 ZANDVOORT

Bij ons steeds

VERSE DOOSJES MATZES
en CRACKERS (quark)

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

SIIII
GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 17 Maart 10 uur: Ds. D. Tromp. Ljjdens--
prediking.

Goede Vrfldag 10 uur: Ds. D. Tromp, Bevesti-
ging nieuwe lidmaten.

n.m. 7 uur: Ds. D. Tromp. Bed. Heilig Avondmaal.
GEBEFORM. KERK IN HERSTEL» VERBAND

•Brederodestraat 31
Zondag 17 Maart 10 uur: de heer J. van der Plas Jr-

nam. 5 uur: geen dienst.
GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg'hoek Emmaweg.

Zondag 17 Maart 10 uur Dr. N. A. Waaning.
njn. 5'uur: Candidaat J. v.d. MJje.
Goede Vrijdag n.m. 8 uur: Dr. N. A. Waaning...

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 17 Maart non. 7 uur: Ds. K. J. F. Keu-
ning van Woerden.

Zondagsschool van 12—1.
Vrijdag (Goede Vrijdag) 22 Maart 's avonds 8.15

uur uitvoering Johannes' Passion v. Schütz door
Credo Canto onder leiding van Felix de Nobel.

Medewerking van Harry van Oss.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude.-

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeyl.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Geen opgave ontvangen.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZAND VOORT OFFICIËLE B AD COURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
•voor Zandvoort, per jaar i 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lu

Giro no. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van l—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Bij contract en in de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

NOOD BREEKT WET.

BEKENDMAKING.
Het hoofd van het gemeentebestuur van Zand-

voort maakt bekend, dat het ontwerp-plan van uit-
breiding voor het verlengde van de Dr. Gerkestraat
vanaf 21 Maart 1940 gedurende vier weken ter ge-
meentesecretarie voor een ieder ter inzage zal wor-
den gelegd.

Zandvoort, 19 Maart 1940
VAN ALPHEN, Burgemeester.

KORRESPONDENTIE.
Buitengewoon grote toevloed van advertenties

dwong ons vele 'plaatselijke berichtjes op te nemen,
in telegramstijl en -enkele artikelen te laten oveï-
staan, omdat overgrote Paasdrukte het ons on-
mogelijk maakte met zes pagina's uit te komen,

DE UITGEVER.

PLAATSELIJK NIEUWS.

„JANBRÖER" TERAARDEBESTELD.
5.1. Zaterdagmiddag werd op de Algemene Be-

graafplaats teraardebesteld het stoffelijk overschot
van Jan Kerkman, bijgenaamd „Jan Broer", die
ruim dertig jaren deel heeft uitgemaakt van de
Zandvoortse roeireddingboot.

Aan het graf werd gesproken door Burgemeestser
"H. van Alphen en door Ds. D. Tromp.

De baar was bedekt met een grote rkans van de
N.Z.H.B.M.

POST- EN TELEGRAAFKANTOOR ZANDVOORT
-Uitgifte briefkaarten - Algemeen Steuncomité 1939.

Op de briefkaarten van 2 (12) cent is afgebeeld
een foto van H.K.H. Prinses Irene. Op die van 3(13)
cent van HH.KK.HH. P.rinses Beatrix en Prinses
Irene. Op die van 7i/2(15) cent van. H.K.H. Beatrix

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 15 tjn. 21 -Maart 1940.

Geboren: Virigini Elisabeth Geertruida Maria,
dochter van E. A. J. Holzhaus en C. M. Butter,
Zandvoortsel. 255; Eugène Bernhard Maxie, zoon
van L. J. N. Bouvy en C. T. van Oosterhout, Boule-
varfl Paulus Loot 6; Bob, zooii'vanM.Tilkema en J.
M. Mittelhaeuser, Zeestraat 65.

Ondertrouwd: J. P. Reyer en G. -M. Vork, Brede-
rodestraat 9; T. P. Logmans en E. van Duivenbo-
den, Ten Katestraat 8.

Getrouwd: H. J. Groenendijk en E. J. Honjaans,
Willemsparkweg l', Amsterdam.

GEMEENTELIJKE KINDERVOEDING.
De laatste -uitbetaling voor de ^kindervoeding, die

20 Maart is geëindigd, heeft niet plaats op Maan-
dag 25 Maart maar op Maandag "l -April a.s., desna-
middags 4 uur in „Ons Huis".

Nog goed afgelopen. — Maandagmiddag pl.m.
half vijf vrachtauto hoek Haltestraat-Pakveldstr.
verliest twee achterwielen, rollen naar bakkerij
Schipper, slachtoffers: deur en spiegelruit.

Boksdemonstraties. — Hrl. Jansen, instructeur
Zandv. Boksclub, gaf deze winter belangeloos boks-
les aan militairen. Op 14 Maart in Pension X de-
monstraties tegen geoefende leden Z.B.C. Drie prij-
zen van officieren, verenigingen en winkeliers, en
vijf paar bokshandschoenen van .Karel Lotsy. Voor
hr Jansen dank en stoffelijk bhjk van waardering.

Militair Tehuis. — Wordt komende week ver-
plaatst van Kerkstraat 13 naar Po&tstraat 4.

O. en O. voor Militairen. — Comité houdt deze
maand een .collecte voor onkostenbestrijding. Een
vijfde opbrengst is voor centr. Comité Den Haag,
rest voor hier.

Geslaagd. — Voor toelatingsexamen Ambachts-
school Haarlem slaagden uit Zandvoort van Christ.
sch. Brederodestr.: Herman Wardenier; van sch. D:
Arie Weber, Arie Paap, Arie Herfst en 13ti van Pe-
tegem; van sch. C: Gerrit Piers en Teun'Paap.

.Collecte. — Maandag 25 Maart Emmabloemcol-
lecte door Onderling Hulpbetoon voor bestrijding
tuberculose. Collectanten 9 uur in Oude Bewaar-
school.

Flora. — Comité reikt weer planten -uit aan
-schoolgaande jeugd. Datum van uitreiking nog niet
tjekend.

;Schaken. —.Zandvoort 2 speelde Woensdag tegen
JSoe.hade 3 uit Haarlem en won met 5-2; 3 afgebro-
ken pajctüen.

•Vererende uitnodiging. — Toneelver. „Op Hoop
vanN "Zegen" zal in April op verzoek blijspel „De
doofpot" opvoeren voor afd. Haarlem Ned. Fabrieks
arta. Boxtf.

V.C. Jeugdgemeenschap. — Geslaagd weekend in
Bakkum. 23 .Maart Dr. v. Leusen voor oudere J.G.
25 Maart jeugddienst, voorganger A, Elffers Azn.,
10.30 uur.

Chr. Jonge Mannenvcr, — Geslaagde avond met
efd. Bloemendaai .op 16 Maart j.l. Ledental reeds
verdubbeld. 23 Maart avond met ernstig karakter.
Geen spreker. Voorbereidingen Prov. Bondsdag te
Alkmaar.

Zwemclub „Zandvoort", Z.C.Z. — Donderdags
oefenavond Stoops Bad. Bus 7 uur v. garage Kerk-
man, fietsploeg 6.45 u. van Tramplein.

Ned.Ver. v. Luchtbeschernüng. — Zorg voor deug-
deUjke schuilplaats In uw woning, liefst alleen bin-
nenmuren, anders bij voorkeur op het Oosten, ra-
men zo nodig beplakken ter voorkoming van ver-
splintering door luchtdruk. Wordt' lid!

Volksonderwijs. — Woensdag gsslaagde filmver-
toning, 's Middags v. kinderen (ruim 400), 's avonds
v. volwassen (ruim 150). Waardig propagandis-
tisch woord van Hr. Sterrenburg. Zeer mooie Bor-
neo-film.

Snip en

Snap
komen in theater „Monopole"
op WOENSDAG en DONDERDAG aanüt.

Volksonderwijs. - Secretaris is de heer A. Paap,
Nieuwstraat 5. Meld U als lid!

Ned. Prot. Bond. — Vrouwenavond verschoven
naar l April. Spr. mej. M. v.d, Zeyden over Selma
Lagerlöf. 8.15 uur. Brugstraat 15. Ieder welkom.

Jonge Hervormden. — Vrijdag 29 Maart 8 uur.
nieuwe consistoriekamer. Spr. Ds. Tromp. Verwach-
ten alle nieuwe lidmaten.

Gecombineerde Koren. — 2e Repetitie-avond on-
der leiding Hr. Zwaan, groter aantal zangers. Zeer
geanimeerd. Woensdag 3 April, 8.15 uur — derde
oefenavond — laatste gelegenheid zich aan te mei-
den. Weest op tijd!

Propaganda-feestavond V.V.V. — Op 7 April in
Groot Badhuis. Toneelgezelschap „Het Masker" dir.
Ko Arnoldi waarborgt geslaagde avond. Groot bal.

Ons Toneel. — Geeft slotuitvoering op 14 April.
Blüspel in 3 bedr. „Slechts 'n Baron". Wordt een
avond van lach en jool.

JEUGDWERK „ONZE CLUBJES"
De Woensdagmiddagclubjes in het gebouw Brug-

straat 15 voor kinderen van 6—12 jaar blijven na de
Paas gesloten. Met October worden de kinderen
weer gaarne terug verwacht. Inlichtingen worden
gegeven door mevr. H. Vlieger-Bos, Dr. Gerke-
straat 14 zwart.

JONGEL. CHR. GEH. ONTH. BOND.
Donderdag 14 Maart j J. gaf de J.C.G.O.B. afd.

Zandvoort een propaganda-feestavond ter gelegen-
heid van haar 10-jarig bestaan.

Spreker was de heer Andries Visser, J.C.G.O.B.-er
die met vele voorbeelden aantoonde, dat de blauwe
strijd nog steeds nodig is. Hij spoorde de J.C.G.O.B.
ers aan-door te gaan met het werk dat- de -„oudjes"
begonnen en nodigde de aanwezige jongeren, niet-
J.C.-ers, uit vooral eens nader kennis te komen ma-
ken.

De muziek, viool en orgel, werd verzorgd door
mevr. Sieverts-van Loeveseijn en mej. L. de Vries,
oud-leden.

Voor de aanvang der pauze, nadat voorzitster
mej. D. Zeepvat een felicitatiebrief van den oud-
voorzitter, Eef Loerakker had voorgelezen, sprak
mej. L. de Vries enige woorden als oud-J.C.-ster,
nu N.C.G.O.V.-ster.
„J.C.G.O.B. vraagt veel, maar geeft nog veel meer,
Zij vraagt onze tijd, ons werk, maar leert ons zelf-
standig zijn, doorzetten, geeft ons vriendschap,
maakt ons klaar voor veel in ons verder leven."

Ook de heer Oskam, voorzitter der N.C.G.O.V.
sprak nog een enkel woord.

„Bluft op de manier als tot nu toe bij elkaar,
het kan niet anders dan goed zijn voor jullie zelf
en <3e blauwe strijd."

Van de N.V. was bericht ontvangen, dat men
geen afgevaardigde kon zenden, maar de J.C.G.O.B.
het beste gewenst werd.

Door een gast werd nog gedeclameerd en door
enkele leden het toneelstukje „Hetty" opgevoerd.

Al met al een goed geslaagde avond.

„DE SCHAKEL"
Het bestuur deelt ons mede, dat voor de volgen-

de voorstelling die half April wordt gegeven in
studie is genomen het blijspel „Pomarius". Dit stuk
is enige weken geleden door de Vara-omroep voor
de microfoon gebracht, en zal wel door veleri be-
luisterd en genoten zijn.

De Schakel stelt u. dus nu in de gelegenheid om
Pomarius te komen zien.

GEMEENTERAAD.
De gemeenteraad komt in operibare vergadering

bijeen op Donderdag 28 Maart a.s. des namiddags
3.30 uur ten raadhuize.

Korte inhoud diverse raadsvoorstellen:
Het College vraagt voor administratieve voor-

bereiding „afvoer 'burgerbevolking" een crediet van
ƒ 1000.—, welk bedrag door het rijk zal worden
terugbetaald.

Het College stelt voor nieuw contract met P.E.N.
te sluiten voor straatverlichting. Dit zal besparing
van ƒ 1300,— per Jaar geven.

B. en W. stellen voor over te gaan tot aankoop
van 22i/o m» grond aan Boulevard Paulus Loot van
den heer W. van Waveren te Aerdenhout en van
N.V. Zandvoorts Duin.

Het College stelt voor tot 2en ambtenaar van
Burgerlijke Stand te benoemen den heer W. B.
Wilmink, klerk secretarie.

Het College stelt maatregelen voor tot het aan-
leggen van 29 schuilloopgraven bij de scholen. To-
tale kosten ongeveer ƒ 6000,—.

B. en W. stellen voor weekabonnementen voor
Zuiderbad. Cabinebaden ƒ 1,25 en ƒ 0,75; mantel-
baden ƒ 0,75 en ƒ 0,50 (leeftijdsgrens 15 jaar.

Het College stelt voor aan den heer L. van Ster-
keniburg te verhuren perceel Badhuisplein 9 voor
een bedrag van ƒ 450 per jaar ingaande l April '40.

B. en W. stellen voor laatste gedeelte Zeeweg te
verbeteren, alsmede aanleggen van een tweede rJJ-
wielpad en een voetpad. De uitgaven geraamd op
pl.m. ƒ 15.000.

Voorts vermeldt agenda volgende punten: prae-
advies op verdek kapperspatroons, inzake toepas-
slng van Winkelsluitingswet; voorstel vaststelling
kosten vakonderwijs in 1939; voorstel verlenen voor-
schot aan besturen van bijzondere scholen voor
1940; voorstel betreffende-verpachting van ijskar-
standplaatsen; voorstel betreffende conciërge oude
bewaarschool en behandeling belastingreclamea.

INDRUKKEN VAN EEN JAARBEURSBEZOEKER
Het zal menig Zandvoorter en zakenlieden in het

bijzonder wel interesseren wat er alzo op onze Voor-
jaarsbeurs is te zien.

Laat ik maar direct met de deur in huis vallen
en mijn opinie hier neerschrijven, n.l. dat het
enorm veel is, wat door Nederland wordt voort-
gebracht.

Indien men de Leipzigermesse heeft bezocht of
de Foire de Lyon heeft meegemaakt, dan is men
geneigd om te zeggen: „Och, die Jaarbeurs te
Utrecht zal wel niet veel bijzonders zijn."

Laat ik echter opmerken en wel zonder enig
chauvinisme, dat een bezoek aan onze Nederlandse
Jaarbeurs voor vele pessimisten een openbaring is
en de moeite overwaard.

Aangezien dit jaar voor het eerst een afzonder-
lijke afdeling was geopend voor Verkeer- en Reis-
wezen en diverse badplaatsen daar een onderkomen
hadden gevonden, was ik als Zandvoorter uitermate
nieuwsgierig, of deze reclame voor het binnenlands
tourisme enig effect zou sorteren en de belangstel-
ling van het publiek zou trekken. Een en ander
heeft echter mijn verwachtingen verre overtroffen.
Op de Afdeling Tourisme valt direct in het oog de
prachtige afdeling van „Waterstaat". Een keur van
foto's doet ons zien, hoe onze bruggen en wegen
zijn verbeterd en Waterstaat geheel is ingesteld
op de grote uitbreiding van het tourisme.

Ook de stand van de K.N.A.C. mag er zijn en de
scherp omlijnde plaat van de Autoraces 1939 of
wel de „Prijs van Zandvoort" die in de stand aan-
wezig is, bezorgt ons een aangename verrassing.

Ziet hier een beeld van Zandvoort op de Jaar-
beurs. Hoe verheugd was ik echter, na een wande-
ling langs de reclame van Noordwijk en Scheve-
ningen een speciale stand van Zandvoort te zien.
Het flikkerlicht van de bekende vuurtorenlamp
trekt ieder voorbijganger aan en de twee keurige
diorama's voorstellende onze onvolprezen boule-
vards en een strandgezicht houden de talrijke voor-
bijgangers geboeid.

Een keur van fraaie foto's, materiaal uit de studio
„Bakels", geven een beeld van de Autoraces, Zui-
derbad en Strandgenoegens en het was opvallend
hoe steeds nieuwe groepen Jaarbeursbezoekers zich
om Zandvoorts stand verdrongen.

Een van de meest belangrijke impressies was voor
mij wel dit! Het is ongelooflijk hoeveel mensen er
zijn die van Zandvoort niets of bijna niets afweten.
Toevallig waren op mijn bezoekdag enige extra
treinen uit Brabant en Friesland aangekomen.

„Is dit nu Zandvoo'rt?" werd er geïnformeerd.
"„Wat is dat" mooi "en groot". Men had zich n.l. nog
een klein vissersdorp voorgesteld. „Daar gaan we
van de zomer naar toe, vrouw", zei een bewoner uit
Friesland en verzocht aan de V.V.V.-service inlich-
tingen en pensionprijzen. Als men het oor te luiste-
ren legt is het interessant te horen, hoe enorm het
Nederlandse publiek geïnteresseerd is voor zomer-
reizen. „Brengt uw vacantie door in eigren land'
wordt het publiek thans noodgedwongen opgelegd
en vormt een compensatie voor hen, die gewend
zijn over de grenzen te trekken. Het meest interes-
seerde mij echter de grote belangstelling die men
voor Zandvoort aan de dag legde. Veel is er bij U
verbeterd Mijnheer, hoorde ik tegen Zandvoorts
vertegenwoordiger zeggen. Een mooie verbinding
met het Zuiden, Mijnheer, had een ander vlug uit-
gerekend en het moet voor den V.V.V.-er die Zand-
voort op de Jaarbeurs vertegenwoordigt een dank-
bare taak zijn geweest, de talrijke adressen te no-
teren van hen, die belang stellen in Zandvoorts
Noordzeestrand.

Een saluut aan de V.V.V. die haar taafe begrijpt
en op intensieve wijze aan het Nederlandse publiek
doceerde, dat 30 minuten van de hoofdstad of
hoogstens 2 uur van Brabant of Friesland een bad-
plaats is gelegen, die met alle vreemde badplaatsen
kan concurreren, en een ideaal strand bezit met
prachtige boulevards.

Een badplaats, die de toekomst met vertrouwen
tegemoet kan zien. Een badplaats, die gereed is de
legioenen van het zomer-tourisme te ontvangen.
Aan ons Zandvoorters de *aak om het werk van
de V.V.V. niet alleen te waarderen, doch ook daad-
werkelijk te steunen.

EEN JAAKBEUBSBEZOEKER

SPORT.
Voetbaloverzicht. — Zandvoort-Schoten 3—2 van

J.S. volgende week.
Off. Meded. V.V. „Zandvoort". — De thuiswed-

stryd tegen Schoten eindigde in een 3-2 overwin-
ning voor Zandvoort. De rust ging in met 3—0.

Momenteel Zandvoort zeer mooie plaats op rang-
lijst, namelijk met 4 punten verschil op no. 2, de
leiding in hun afdeling. Van de 9 gespeelde wed-
strijden werden er 7 gewonnen en 2 gelijk gespeeld.

Zandvoort 3 bevocht met 10 man een 2—2 spel
tegen T.H.B. 2.

Op bezoek komende D.S.K. 2 kreeg met 1-0 klop
van Zandvoort 4.

In zeer spannende wedstrijd won Zandvoort jun.
van Bloemendaal b jun. 3—2.

Zandvoort adsp. gingen naar de leiders van hun
afdeling, namelijk E.H.S. adsp., verloren met 6-2,
geelblauwen speelden zeer goed. Nederlaag kleiner
dan vorige keer.

Voor a.s. Maandag (2e Paasdag) zijn vastgesteld:
Zandvoort l—E.D.O. 2, 2 uur.
D.I.O,—Zandvoort 2, 2 uur.
Zandvoort 3-V1.Vogels 2, 10 uur, 3e ronde St.Ed.b.
Zandvoort 4—DeCeO 2, 10 uur.
B.C.H, b jun.—Zandvoort a jun., 10 uur.
Zandvoort b jun.-D.I.O. jun., 12 uur.
We verzoeken onze leden die contributieachter-

stand hebben dringend, om deze geleidelijk in te
halen, daar wij aan onze verplichtingen moeten
voldoen en dit zonder de volle medewerking van
onze leden niet mogelijk is!! Het belang van onze
vereniging is ook uw belang!

Kaarten voor de feestavond van 6 April kunnen
vanaf volgende week aan de reeds gemelde adres-
sen worden verkregen. De leden hebben op vertoon
van hun diploma recht op 2 kaarten tegen halve
prijs. Deze kaarten kunnen alleen worden verkre-
gen bij J. Keur, v, Ostadestraat 22. J.K.

Off. Meded. O.S.S Handbal, Stedentournooi op
Ie Paasdag te Zandvoort, op O.S.S.-terrein.

Programma: 10 uur: heren Amsterdam-Zaandam,
11 uur heren Utrecht-Haarlem; l uur: dames Am-
sterdam-Haarlem; 2 uur verliezersronde heren;
3 uur winnaarsronde heren.

A'ROUWEN VREDESGANG 1940
Men schrijft ons: „Over de gehele wereld gaat

de roep om vrede, uit afschuw en vrees voor de
oorlog. De bedoeling van de Vredesgang der Vrou-
wen m 1940 is deze roep, deze bede om vrede te
versterken. Maar dit niet alleen. Deze innige wens,
die in alle harten woont, vindt immers té zeer zijn
grond in het negatieve, n.l. in afschuw van de oor-
log.

De Vrouwen-Vredesgang heeft, nu het oorlogs-
geweld rondom, ons woedt, meer dan ooit ten doel
de vrouwen zich te laten bezinnen op het begrip
„vrede", waarmee bedoeld wordt de opbouw van
een Internationale Rechtsorde, een International<ê-
gemeenschap op de basis van Gerechtigheid en
Liefde. Met dit doel voor ogen kunnen wij ook dit
jaar onze Vredesgang houden.

Ons land is er tot dusver voor gespaard gebleven
rechtstreeks m de oorlog te worden betrokken. Dit
legt de vrouwen van Nederland de taak op mede te
helpen aan opbouwend vredeswerk."

Met deze woorden worden alle Nederlandse Vrou-
wen, zonder onderscheid van godsdienstige over-
tuiging of politieke gezindheid, opgeroepen tot deel-
neming aan de zevende Vrouwen Vredesgang, die
dit jaar wederom op 18 Mei (Zaterdag) te Amster-
dam zal worden gehouden. Het Gemeentebestuur
heeft hiervoor bereids toestemming verleend.

De samenstelling van het Centraal Comité en
van Weit Landelijk Comité van Aanbeveling zal
spoedig bekend worden gemaakt. De administratie
berust bij het Centraal Vredes Bureau te Den Haag.
Postrekening 96900.

INGEZONDEN.

Geachte Redactie, Zou ik beleefd voor onder-
staand stukje een plaats in Uw gewaardeerd blad
kunnen krijgen?

Ik ben Woensdag 13 Maart j.l. op uitnodiging ge-
tuige geweest van de avond, welke door „O. en O."
voor de militairen hier ter plaatse was verzorgd in
gebouw „Monopole" en waar, zoals het heette, een
„Bouwmeester-revue" voor het voetlicht werd ge-
bracht.

Naar aanleiding van deze — en ook van de vorige
officiële „O. en O.-avond" moet mij toch iets van
het hart.

Zou het Comité O. en O. ook de moed hebben dit
soort „kunst" in grote steden te brengen? Ik per-
soonlijk meen dit sterk te moeten betwijfelen, want
dan zou het wel eens kunnen gebeuren, dat deze
beroepsartisten voor een lege zaal zouden moeten
spelen, voor zover hier tenminste van „spelen" kan
worden gesproken. Als met dit soort „kunst" de
militairen vermaakt moeten worden, zal de pret
er wel spoedig af zijn, want we mogen veronder-
stellen, dat zelfs de militairen behoefte hebben aaail
een brokje echte kunst en dat zij „de" bombast",
vooral van Woensdag 13 Maart, kunnen missen.

Men kan wel van mening zijn, dat Zandvoort
niet veel gewend is, omdat het, nu ja, omdat het
maar zo'n plaatsje aan de kust is, maar men ver-
gist zich. Zandvoort is goede kunst gewend, beter
dan die, welke op de officiële kunstavonden vaye
O. en O. werd gebracht.

Als men denkt, dat hiermede het kunstgevoel van.
de toeschouwers op een hoger plan wordt gebracht,
vergist men zich deerlijk. Als men denkt, dat niili-
tairen dat niet merken, vergist men zich deerlijk.
Ik vind elk streven om het den soldaat aangenaam
te maken, een edel streven, maar laat men dan al-
leen met die duigen komen, welke verheffend wer-
ken en laten we de „kunst" van de zoveelste rang
maar achterwege laten.

Als zodanig beoordeel ik de officiële O. en O.-
avonden, welke ik heb mogen bijwonen. De kunst
was ver te zoeken. Laat ik er direct de wens aan
vast mogen knopen, dat deze avonden in de toe-
komst beter onder de loupe worden genomen, daar
— en dit wil ik even naar voren, brengen — in het
algemeen de dilettanten-toneelavonden betere kunst
bieden, dan tot op heden door het „beroep" werd
gebracht, althans voor O. en O.

Met dank voor de bereidwilligheid mij enige
plaatsruimte af te staan.

Hoogachtend, J. HENDRIKS,
Dr. Joh. Metzgerstraat 73.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE?

Ie Paasdag 10 uur: Ds. D. Tromp.
2e Paasdag 10 uur: Ds. J. C. van Dijk, Bloemend.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Ie Paasdag 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.
2e Paasdag geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmawcg.

Zondag 24 Maart 10 en 17 uur: Dr N. A. Waaning
25 Maart Geen dienst.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat IS.

Zondag 24 Maart Ie Paasdag 10.30 uur: Prof. Dr.
G. A. v.d. Bergh, van Eysinga van Bloemendaal.
2e Paasdag 10.30 Jeugddienst de hr. A. Elffers Azn.

Geen Zondagsschool.

NED. CHK. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. A. Hoekendijk Jr. te Heemstede..

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 23 Maart Einde v.d. Sabbath te 7 uur.
Poeriemfeest.

Zondag 24 Maart Begin v.d. Ochtendienst 7.30 uur.
Middagdlenst l uur; Avonddienst 8 uur.
Vrijdag 29 Maart Aanvang v.d. Sabbath 6.15 uur.
Zaterdag 30 Maart Einde v.d. Sabbath te 7.13 uur.



GROENTEHALUSTEIJNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 2770

VERSE SPINAZIE marktprijs
VERSE ANDIJVIE, per pond 20 et
HONINGZOETE PERS-SINAASAPPELTJES 30,10
MOOI LOF, 2 pond 25ot
GEKRABDE WORTELTJES, per pond ., 10 et
3 pond WORTELEN 10 o»
UIEN, 3 pond 10 et
GESNEDEN RODE KOOL, per pond .. ., 10 et
Extra VAT SNIJBONEN, per pond , 18 et
CITROENEN 3 S- 10 et
JAFFA SINAASAPPELEN, 10 voor .. ., 55 et
KOOLRAAP, per pond 5 et
SCHORSENEREN, l pond 10 et
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a 25 et
BLOEMKOOL, hagelwit 25 et
VERSE KROPSLA 10 et
Extra mooie HANDGOUDREINETTEN, 10 pd 1.50
SINAASAPPELEN, 10 voor 40 et
STOOPPEREN, roodkokers, 3 pond .. .. 25 et
BELLEFLEDRS, 2 pond 20 et
ZOETE STOOFAPPELEN, 3 pond 25 et
ZUURKOOL 10 et
BONTE EN BLAUWE DRIELINGEN, 10 kg 50 et

Voor de Pasen:

U.IJKE ROLLADE
van eigen geslacht vee

PEKELVLEES, 2 ons 30 et
ROOKWORST, per ons 10 et
HAM, per ons 18 et
LEVERWORST, per ons 8 et
BLOEDWORST, per ons 10 et

VLEESHOUWERIJ

J. B A K K E R & ZONEN
KLEINE KROCHT l TELEFOON 2432

Profiteer van onze gelegenheids-aanbieding.

PEDICURE
alléén Woensdags f 0,50

Volledige behandeling.

MANICURE- EN PEDICDRE-INRICHTING

'a
Haltestraat II - Telefoon 2612

Voor de

SCHOONMAAK
hebben wij weer een enorme sortering
TRAPPEN, per tree
HANDDOEKENREKJES
KOLENZEVEN
BLEEKPOEDERZEEFJES
STRIJKPLANKEN, vanaf
MOITWPLANKJES, vanaf
AFDRUIPBAKKEN
REKJES MET LEPELS
MESSENBAKKEN, vanaf
KEUKENTAFELS, vanaf

.. 27 Ct
69—49 et

38 et
8 et

115 Ct
25 Ct
37 et
30 Ct
26 Ct

105 Ct

Vloerbedekking f 1,05 per meter
JAPANMATTEN .. ..
CHINAMATTEN, vanaf
BEDDENMATJES, vanaf
COCOSMATJES, vanaf
DEURKLEEDJES, vanaf
BOUCLE-JUTE Lopers, per el
COCOSLOPERS, per el vanaf
W.C.-MATTEN
DBURMATTEN
KACHELZEILTJES ..

vanaf

39 et
158 et
49 Ct
25 Ct
59 Ct
49 Ct
69 Ct
45 et
125 Ct
24 Ct

HET WONDER
ZANDVOORT

Swaluestraat 9 H altestraat 7
Telefoon 2418

1QO1
ARTIKELEN

Eerste Zandvoortse Papierhandel
F. M. VAN DEURSEN

Rozennobelstraat 18
hoek Kleine Krocht TELEFOON 2507

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

KEiWP's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

geeft deze week een

literpot appelmoes voor slechts 31 et
Pracht kwaliteit.X~J.cn/4J-l? JX W G-üliCH».

Wat is het lekker 'n bord soep van v. Hogenstraten
2 ponds blik BRUINEBONENSOEP
2 ponds blik GROENTENSOEP
2 ponds blik OSSESTAARTSOEP
2 ponds blik ERWTENSOEP
2 ponds blik DOPERWTEN
Wij verhogen onze busgroenten-prijzcn
2 ponds blik ANDIJVIE .
2 ponds blik SPINAZIE .
2 ponds blik SNIJBONEN
2 ponds blik WORTELEN
2 ponds blik SPERCIEBONEN
2 ponds blik TOMATENSOEP
6 ponds blik TUINBONEN
POSTELEIN, per fles

23 et
23 et
23 Ct
23 Ct
28 Ct

nog niet!!
25 Ct
25 Ct

34—25 Ct
25 Ct
28 Ct
19 Ct
80 Ct
25 Ct

Voor Fijn Fruit is KEMPS Fruithandel uw adres!
Pruimen, Perziken, Druiven, Peren enz. enz.

10 JAPPA'S, heerlijk zoet 50 et
10 ZOETE SINAASAPPELEN 30 Ct
3 pond BELLEPLEURS 25 cfc

OOK naar de

voor

kousen en sokken
Enorme spotkoopjes.

Reelame-aanbiedinf

Heren Macco-sokken 4 paar 39 cent
Diverse kleuren. «, ,. . . _ _ . . _ *.n**Haltestraat 11, telefoon 2612

waarborgt kwaliteit op elk gebied!

Daarom blijven wij steeds aan de spits!

Koopt dus bij de Goedkope Amsterdammer

Spiegellampen van 50-200 kaars 35 Ct

Gasgev* lampen van 50-200 kaars 25 Ct

Kogellampen van 15-50 kaars 27 Ct

Peerlampen van 15-50 kaars 27 et
Heeft U al een Verduisteringslamp?
Bij ons slechts ƒ 0,29

Alle lampen met garantie.
Verder alle soorten Philips en Splendor-lampen

uit voorraad leverbaar.

Pracht Huiskamcrfcap, compleet f 3,75 (gratis oph.)
Moderne Slaapkamerkap ƒ 1,95
Slaapkamerschalen, compleet ƒ 0,59

Dus Henk Sehuilenburg is en blijft goedkoper
Ook voor Reparatie op elk gebied uw aangewezen en

vanouds het vertrouwde adres!

Alleen Grote Krocht 5-7 Telefoon 2974

H.H» Huiseigenaren
Laat nu uw SCHILDERWERK verrichten door be-
kwaam en betrouwbaar vakman.
Gevels vanaf ƒ 15,—; Keukens vanaf ƒ 8,—.
Ie klas uitvoering!

H» J. Nouris, Brugstraat 6

Voor Uw reparatie aan bedden en meubelen.

G. Bartels"
WONINGINRICHTING

KERKSTRAAT 10 - TELEFOON 2805

Propaganda-winkelweek
van de Vereeoiging voor Vreemdelingen-Verkeer

OM FR A Ai E PRIJZEN
HET PUBLIEK ALS JURY/F

Van 1 1 Apri! t.m. 17 April a.s. wordt de propaganda-winkel
week gehouden.

De deelnemende winkeliers zijn kenbaar aan een deelnemerskaart in hunne etalages,
terwijl de namen dezer winkeliers tevens nog worden, bekend gemaakt in «en speciale
V.V.V.-Courant, welke gratis zal worden verspreid op Maandag 8 April.
HET PUBLIEK WORDT NU VERZOCHT DE ETALAGES TE KEUKEN EN
BESLISSEN in welke etalage het meest reclame gemaakt wordt voor de V.V.V,

TE

Voor de best geslaagde etalages zijn verschillende medailles beschikbaar gesteld; de
winkeliers die dus het grootst aantal stemmen opzich vereenigd krrjgen, komen in, »an-
merking voor een prijs.

Verder zult U in verschillende etalages een letter aantreffen
Deze letters vormen gezamenlijk een slagzin, welke door het publiek moet worden ge-
vormd. Met dezen slagzin doet de V.V.V. een beroep op Uwe medewerking ter onder-
steuning van haar Propagandistisch Werk.
Ook hiervoor zijn prijzen beschikbaar gesteld, zoodat het hier dus een wedstrijd betreft,
waaraan zoowel door het publiek als door de winkeliers wordt deelgenomen en
waarin beide groepen pru'zen kunnen winnen.

VOOR HET PUBLIEK ZIJN BESCHIKBAAR GESTELD:

3 geldprijzen (f 15, f W en f S)
welke worden uitgereikt in waardebonnen naar eigen goeddunken te besteden bij de
deelnemende winkeliers.

Waf heeft U dus te doen?
U zendt een brief in gesloten enveloppe, vermeldende:
Ie Duidelijk Uw naam en adres,
2e Den naam van den winkelier, die volgens Uw oordeel voor een prijs in aanmerking _.

komt. (Niet meer dan l naam). JT
3e Den door U gevormden slagzin. ^?
Brieven moeten worden ingezonden uiterlijk op Dinsdag 16 April des avonds vóór 8 uur ^r
aan het adres: BUREAU V.V.V., GR. KROCHT 10 (Gein. Bedrijven). A
Op Enveloppe vermelden V.V.V. Prijsvraag. ^L

Inzendingen na dit tijdstip worden absoluut niet meer geopend £
LAAT G E H E E L ZANDVOORT HIERAAN MEEDOEN!

DE PROPAGANDA-COMMISSTE
der
Vereeniging voor Vreemdelingen-Verkeer,
Zandvoortsche Handelsvereniging
en
De Hanze.

BIEDT ZICH AAN: NETTE WERKSTER; is nog
geheel vrjj voor hele of halve dagen.
Br. onder no. 43906 bur. Zandv. Cour., Achterweg 1.

•«•••••••••••••••••••••••••••••l

g Zéér geslaagd is Uw Paasdis ~

is.

als

g S T E E N S M A U W S L A G E R
•
H Want, als altijd voor vleeswaren fijn!

B Moet ge by Stecnsma zijn.
m Als Paasreclame, alléén Zaterdag a.s.:

By' aankoop van tenminste 50 et:
V» pond Fijne Rookworst ...... 15 et
Pékelvlees, 2 ons voor ........ 25 et

Steensma's
Model vleeshouwerij

SCHOOLSTR. 3 (brj de Haltestr.) Tel.2703

GROENTE en FRUITHANDEL
v.h. TER WOLBEEK
DIK LOF, per pond 10 et
GESCHRAPTE WORTELTJES, per pond .. 10 et
SLA, per krop 10 et
GESNEDEN RODE KOOL, per pond .. .. 7 et
GESNEDEN SAVOYE KOOL, p.p 7 Ct
ZUURKOOL, per pond 9 et
WINTERWORTELS, 3 pond 10 et
HARDE UIEN, 3 pond 10 et
CITROENEN, 3 stuks :. 10 et
GOUDGELE ANDIJVIE, per pond 20 et
STOOFPEREN, 3 pond 25 et
STOOFAPPELS, 3 pond 25 et
ZOUTE ANDIJVIE, per pond 12 et
ZOUTE SPERCIEBONEN, per pond
ZOUTE SNIJBONEN, per pond ..
HAND-GOUDREINETTEN, 2 pond
TAFEL BELLEFLEURS, 2 pond

18 et
15 et
25 Ct
25 Ct

JAFFA'S, 10 voor 45 et
Verder aanwezig: Bloemkool, Raapstelen, Spinazie,
Komkommers, Rabarber, Radüs.
Bij ƒ10 aan bons, 30 cent terug aan winkelwaar.

Swaluestraat 2 - Telefoon 2889

L. BalBedux
Complete Woninginrichting

BALATUMS, LINOLEUMS, VITRAGES, GOR-
DIJNSTOFFEN, MEUBELEN, BEHANGSEL-
PAPIEREN. Alles uit voorraad leverbaar!

Uw Matras opgemaakt, zo nodig in l dag thuis.

Tramstraat 13 - Telefoon 2596

Kousen
Wvj ontvingen een.

Kousen

Grote partij

Dameskousen
m Natuurzijde, links geweven, file
d'écosse met zvjde, Matzij'de,

vanaf 39 cent
Moderne kleuren.

Ruime sortering in Corsetten en
Bustehouders, ook voor corp. personen.

't Koopjeshuis
Zie onze etalages.
Wij geven VACA-bonnen.
KERKSTRAAT 33-34 TELEF. 3391

Eet vis
met do Paasdagen
zoals Tongen in elk gewicht, Tarbot, Griet, Kabel-
jauw, Schelvis, Snoekbaars, Grote en Kleine Schol,
Bakbokking 5 et, Vers gepelde Garnalen, Prima
gerookte Paling, alle soorten Visconserven.
Heden vers gerookte Ponen en Makreel.

Piet Paan
HALTESTRAAT 61 TELEFOON 2171

Beide Paasdagen geopend.

De HERENSALON van

SPOELDER'S
KAPPERSHUIS

is 2e Faasdag tot 12 uur GEOPEND.

HALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

VRAAGT ONS HEERLIJK

PAASBROOD

LUXE BAKKERIJ

M, J, BALK
HOGEWEG 37 TELEFOON 2989

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ



.'Algemene Kennisgeving'.
iAan Vrienden, en Cliën-
rtèle.

'•Verloofd 24-3-'iO:
To. de Jong,

Stationsstr. 14, Zandvoort
en.

Frans van Woudenberg,
Amststr.w. 569a, Utrecht

Iiiplaats van kaarten
' O n d e r t r o u w d :

WILLEM KOPER
en

ANNIE f. C. DOEZIE.
De Huwelijksvoltrekking
zal plaats vinden op
Woensdag 10 April a.s.
v.m. te Amsterdam, Slo-
terdijk.
Zandvoort, Tramstr. 15

-Haarlem, Tetterodestr. 99
19 Maart 1940.

Op 5 April hopen on-B
J ze geliefde Ouders,"
jj Behuwd- en Groot-J
3 ouders |

Hendrik van Duijn f

jjMarijtje van Duijn- >
PaapS

iJhun 40-jarige echtver-Ü
l eniging te herdenken^
mat zij nog lang ge-5
ijspaard mogen blijven;
9 is de wens van hunS?
| dankbare kinderenen^
g kleinkinderen.

8 Zandvoort, 22 Mrt '40j>
|pakveldstraat 10.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

v.d.e.n. of v.de dag.
Aanmelden D. Visser,
Haltestraat 34.

Voor direct gevraagd:
KEUKENMEID

goed kunn. koken. Loon
per week ƒ 10.—; Aan-
melden Zaterdag „Noor-
derbad", Zeeweg.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

van 9—3 uur. Aanmelden
Distellaan 17, Aerdenhout

GEVRAAGD:
NET MEISJE

van 8—3 uur. Jaarbetrek-
king. Loon nader overeen
te komen, Ruppreoht,
Brederodestraat 44.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

in gezin v. 2 pers. van
9—2 uur. Zandv.laan 36.

GEVRAAGD:
NET MEISJE,

in gez. z.k. voor morgen-
uren. Mevr. A. J. Visser,
Dr. Joh. Metzgerstr. 29.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor zomer en winter, v.
8—3 a 4 uur. Binsbergen,
v. Kinsbergenstraat 11.

;De moderne dansen
leert U in enkele

Privé-lessen '
a ƒ 2,— per uur.
Dansstudio Lily Orgodet,
KostverLstr. 36 Tel. 2079

TE KOOP: Grote Eiken
BOEKENKAST, 10 plan-
ten, l eiken Toonbank m.
marmeren blad, glazen
"Vitrine. Te bevr. bur. v.d.
blad.

.GEVRAAGD:
FLINKE 'JONGEN

"Vishandel Piet Paap, Hal-
testraat 61.

GERTENBACHS DRUK-
KERIJ vraagt
NETTE LOOPJONGEN.

NETTE JONGEN GEVR.
leeftijd 14-16 jaar. Melk-
mrichting M. Castien,
Zandvoortselaan 355.

TE KOOP
" * KOLENFORNUIS

in goede staat.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerjj
onder no. 43903.

TE KOOP: een prima
STOFZUIGER merk „Pre
mier" compl. ƒ 12.50. Te
zten 's avonds na 7 uur
Dr. Gerkestraat 48 rd.

TE KOOP:
Emaille fornuis 115 cm,
IJsmachine met of zon-
der motor, Vleessnijmach.
Electrometer, voor elk
aannemelijk bod. Te bevr.
Versteege, Dorpsplein.

Inboedelveiling
Boulevard de Favauge 38

Zandvoort
op Donderdag 28 Maart
1940 aanvang 10 uur v.m.
ten overstaan van Nota-
ris B. M. Serné te Haar-
lem, van de volledige in-
boedel van het Pension
Boulevard de Pavauge 38
te Zandvoort.
Kijkdagen Dinsdag en
Woensdag a.s. van 10-12
en van 2-4 uur. Nadere
inl. bij den heer W. Paap,
Zeestraat 14, Zandvoort.

Veiling
wegens Sterfgeval.

Op Dinsdag 2 April a.s.
ten huize van wijlen den
Heer A. E. G. Sauveplan-
ne, Kostverlorenstraat 18
ten overstaan van Nota-
rissen S. Slerks te Am-
sterdam en M. E. A. van
Oppen te Heemstede. Zie
adv. volgende week.
Voor ml. bij den Make-
laar Chr. Rouffaer, Kost-
verlorenstr. 24 en J. Wa-
terman, taxateur, tel. 2092

Nog enige dames kunnen
deeln. aan clubje voor

Kamergymnastiek
Mevr.'EiIy Orgodet,
Kostverl.str. 36 Tel. 2079

Gezellige ZIT-SLAAP-
KAMER beslist in stü
huis en zonder boven-
buren voor Juni, Juli en
Augustus gezocht door
officiersvrouw, vlak bij
Zuiderbad. Br. met uitv.
inlicht, onder no. 43904
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR:
ONGEMEUB. HTJIS

5 kamers met keuken.
Paradijsweg 12.

TE KOOP GEVR.:
BAD, in goede staat. Br.
met opgave uiterste prtjs
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43901.

TE HUDR:
ONGEMEUB. VILLA,

ZandvJaan l, bij Tram-
3ialte, bev. ben. 3 kamers,
serre en keuken; boven
4 kamers, gr. tuin met
•schuur, te aanv. p. l Apr.
Te bevr. L. T. Wildschut,
Nassaukade 79, A'dam C.

TTE KOOP:
AMEUBLEMENT, w.o. 4
stoelen, 2 gr. leuningstoe-
len, l theetafel, l uit-
schuiftafel, l wandspie-
gel. Te bevragen bij
Bunt, Schoterboschstr.16

Haarlem N.

TE KOOP:
Massief eiken Queen An-
ne Buffet ƒ 17,50; houten
Ledikant met losse spi-
raal ƒ 5.—; Massief eiken
Kapstok ƒ 2,—; Stofzui-
ger (ton model) ƒ 3,50.
Schilderijen.
Webber, Haltestraat 32.

TE KOOP GEVR.:
MOTOR, 220 Volt.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 43905.

DAT HAO U NIET GEDACHT
•dat uw «choentjM ***
fijn, al« nl e u'w Kondjm

' worden gerepareerd. Dat
Is net wSrfc, dat eenwarj
«alljko „»cho«lim«fc«r"
maakt*

SCHOENMAKERIJ

Telefoon 2289

TE KOOP:
Prima oude varkensmest
•a ƒ 3,50 per kar. P. VAN DER VELD, Zandv.laan 20

ZEEMIJN-EXPLOSIE
Agent gevraagd voor onze aft!, glasverz., waarbij
glasbreuk door zeemijnexplosie mede verzekerd is.
Voor actief persoon zeer lonende werkkring. Br.
ond. No. 748 Wensmg's Advertentie Bur., Haarlem.

Een kamer 4 bij 3% balatum
Vakkundig gelegd a f 11.50
Prima kwaliteit VLOERZEIL ƒ 16,50, incl. legloon.

G. Bartols*
WONINGINRICHTING

KERKSTRAAT 10 — TELEFOON 2805"

PAASRECLAME

m De Wolbaai"
ledereen kan thans zijden ondergoederen dragen!
Prima zoden Dameshemdjes en Directoires 79;
Zijden Onderjurk, prima kwaliteit vanaf 98 et;
File d'écosse onderjurken, alle maten 98 et;
Kinderonderjurkjes 49 et; Zijden Nachthemden
iets moois, vanaf 1,79; Dames Camisoles, macco
met zijde, 59 et; Garnituur, onderjurk, directoir
met hemd je 2,85;
Profiteer ook van onze extra kousen
aanbieding \ l
Dameskousen, prima zijde, 39 et; Dames file
d'écosse kousen 49 et, 2 paar 85 et; Natuur zij -
den dameskousen, links geweven, moderne tin-
ten nu 68 et; File d'écosse Kinderkousen vanaf

19 et; de nieuwste Kindersportkousen v.a. 39;
Herensokken, half wol, 24 et; zuiver wollen sok-
ken 59 et; in file d'écosse 29 et.
Koop bij ons al uw soorten vitrages
Keus uit 50 verschillende patronen!

Wit en Ecru Vitrage vanaf 12 et; Met strookje
85 breed 19 et; de nieuwste open Vitrage 28 et;
afgepaste vitrage met entredeux 98 et; Planken
kant vanaf 8 et, Brabants bont 26 et per el;
pracht Weefstof 120 breed 45 et per el.
Onze Prima Java-kapok nog steeds 69 et p. pd
Wö nemen ook Eendracht- en Vesta-zegels aan.

Wij zijn in alles de
grootst gesorteerde zaak

Schoolplein 4 hoek Willemstraat

Banketbakkerij Bosman
heeft met de Paasdagen weer overheerlijk

PAASBROOD
PAA8TAARTEN
PAASGEBAKJES
PAASPETIT-FOURS
enz. enz.

Kerkstraat 22
Telefoon 2126

Bij ons steeds

VERSE DOOSJES M AT ZES
en CRACKERS (quark)

IW. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

Opening
Strander
automatiek

"T^ATER „
Telefoon 2550,
MONOPOLE

Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 23 tot en met Dinsdag 26 Maart
8 uur. 4 Dagen, 4 opvoeringen van het meest op-
zienwekkende fihnwerk van dit seizoen

V R O U W E N
met Norma Shearer, Joan Crawford, Rosalind
Russell. — Vrouwen, niets dan vrouwen, 135 vrou-
wen zonder één man. „Eén vrouw is duysend man-
nen t'erg" heeft Vondel gezegd, luistert thans wat
drie eeuwen later duizend vrouwen te zeggen heb-
ben over één man — over elkaar — onder elkaar!

Een vlijmend geestige Amerik. satyre van Clare Boothe.
Vrouwen, soms ondoorgrondelijk, altijd uitzonder-
lyk. De enige man is regisseur George Cukor.
Pers en publiek hebben gejuicht.
Vrouwen was het gesprek in Amsterdam. Vrouwen
de film welke 6 achtereenvolgende weken met
overweldigend succes in Amsterdam is vertoond.
Na vertoning te Amsterdam, direct vertoning te
Zandvoort. — De grootste filmschlager van het sei-
zoen. — Wegens de enorme lengte 3600 meter geen
tweede hoofdfilm.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 et, alles inbegr. Toegang boven 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 1ste en MAANDAGMIDDAG
2e Paasdag, half 3 TWEE FAMOLDI-MATINEES
Optreden van 's werelds meest gevierde filmkind
Shirley Temple in

HYDIE
De film welke een ieder moet zien, jongen oud.
Verder een buitengewoon byprogramma.
Entree 20—30 — 40 et, alles inbegrepen.

, -- : -

ATTENTIE! Woensdag en Donderdag géén popu-
laire voorstelling, wegens opvoering van de revue
„Snip en Snap".

Heden ïn lossing

ALLE SOORTEN

PLANTaardappelen
van zware kleigrond

TEGEN SCHERP CONCURRERENDE PRIJS

VAN DEURSEN'S
AARDAPPELHANDEL
Kerkplein 8,Tel.2274

Haarlem - Gevestigd sedert 1851

Voor de feestdagen
een keurig paar schoenen
uit de ruime collectie van

SCHOENHANQÈL G, DE VRIES
HALTESTRAAT 55, TELEFOON 2851

VERHTJURBILJETJES
Gertenbachs Drukkerij,
Achterweg 1.

• Paasbrood
• Paastaarten
• Paas-petit-fours

Fa* L, J. Rinkel
Tel. 2820

PAASKLANKEN
uu het KAASPALEIS
l ons HAM en l ons NIERBROOD voor 26 et
of een half pond GELD. LUNCHWORST....22 et

Verse eieren 10 stuks 48 et
BARNEVELDERS, 10 stuks 53 et

Profiteert hiervan! Grote Krocht 34 - Tel. 2014

Coöperatie „Aller Belang1*
Grote Krocht 15, Telefoon 2410

Met de Paasdagen Haka-lekkernijen
PAASEITJES, gev. div. smaken, per 2 ons 30 et
PAASEITJES, gevuld, div. smaken, per 2 ons 27 et
PAASEITJES, ongevuld, per 2 ons ..
PAASNETJES, fondant gevuld, per 2 ons
PAASMENAGERIE, per 2 ons ......
PAASEITJES, dragee, per 2 ons . . . .
BONBONS, div. smaken, per 2 ons . .
NETJES met 5 eieren in staniol verpakt

25 et
25 et
25 et
20 et
25 et

12V2
 ct

Co-operatie
waarborgt
kwaliteit!

Voor een heerlijke pudding:
V- pond AMANDELGEIES 17 et
PUDDING, per pak 10—8 en 5 et
CUSTARDPOEDER, pondspak .. .. 27V-, et
PUDDINGSAUS, per flacon 13 et
BESSENSAP, per fles 14 et
Deze week extra aanbieding vruchtenwijn
l fles SELVERO van 50 voor 39 et
l fles WITTE TÜRANTO van 55 voor .. . 47 et

Prachtige verse eieren 6 et p. stuk
Onze garantie voor l slecht ei 5 andere terug.

NOG
voor*

koopt U bit on®

heeft door vroegtijdige inkopen gezorgd, zoveel
mogelijk voor oude prijzen te kunnen verkopen

Een geweldige sortering in DAMESKOUSEN in de
modernste kleuren en alleriijnste kwaliteiten.
HERENOVERHEMDEN, DASSEN.
ZIJDEN ONDERGOEDEREN, de nieuwste weef~
sels in Dames hemdjes en directoires.
Een keur-collectie DAMESVESTEN en. JASJES en
KINDERVESTJES.

5000 meter vitrages in alle kwaliteiten
vanaf 7 cent per el

BEDRIJFSKLEDING: Grijze jassen, lang en kort,
Khaki jassen, lang en kort, Overalls, Manchester-
broeken, Bakkersbroeken enz. enz. met 100 pot
garantie!!
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Manufactamagazijn „De Waag"
Haltestraat 40, Telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

Voor werkelijk goede
B e d r i j fs k l e d i n g

die U lang dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

Fa*v.HENSEN
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren broeken, blauwe
Jasjes, Kapsters j assen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.
Voordelige party JONGENSBROEKEN vanaf ƒ 1,25

JONGENSPAKJES en PLUS POURS.
Regenjassen in Egypt. linnen, Tweed en Gabardine.
Levering*ook'tegen crisis-, spaar-en voorsohotzcgels

J* SMIT
GLAZENWASSER

beveelt zich beleefd
schoonmaakwerken.

aan voor alle voorkomende

KONINGSTRAAT 33

Behangselpapier
Stalenboeken 1940 ter inzage
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAFONDPAPIEB
Behangers disponibel. Plaktafel te huur

Eerste Zandvoortse Papierhandel
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Teleï 2503



r

G.V. „O. S. S."

Zondag 24 Maart a»s*
(Ie Paasdag)

Steden- tournooi
Tyaaraan medewerken de elftallen van:

Amsterdam
Utrecht
Zaandam
Haarlem

Aanvang: 10 uur v.m.

Terrein Gem. Sportpark
Toegangsprijs 15 et (alles inbegrepen)

Haarlemse Handbal-Commissie

Dubbele feestdagen
inet

Bloemen en planten
Grote sortering in Gele Narcissen, Seringen, Fre-
cia's, Tulpen, Anjers enz. tegen de laagste prijs.

Het Bloemenhuis
HALTESTRAAT 65 bij de Zeestr. TEL. 2060

THE A WITKAMP
PIANOLERARES, STAATSDIPLOMA.

JPIETER KIESSTRAAT 44, TEL. 11615, HAARLEM
Spreekuur: Dinsdag 10—11, Donderdag 2—3 uur.

Aannemer van

47.
T R A M W E G 28

Metselwerk
Tegel werk

Riolering
enz.

Glazenmaker — Huis- en LeU-erschilder
Pakveldstraat 23, Swaluëstraat 10, telef. 2573

GLAS en VERFHANDEL

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146

Gevestigd ï
Woningbureau
J. H. TEE WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HTTUR: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deeltelijk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wij ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

l » MAART 1940

Duister, verholen dreigend staat buiten de inkt-
zwarte nacht tegen het raam. Slechts amper tekent
het vierkante venster-silhouet zich af tegen de
donkere kamerwand. Een silhouet doorsneden door
een kruis, zwart tegen zwart.

Uur na uur tuur ik vanuit nujn bed naar dit
donkere kruis, uren dat ik de slaap niet vatten kan.
Mensen kan men dwingen, de slaap luistert niet
naar mijn bevelen. Onverbiddelijk tikt de klok, se-
conde na seconde vliet de nacht, iedere tik brengt
de dageraad nader. Een nieuwe dag zal weldra aan-
breken, werk wacht mij, ik wil rusten, myn moede
hersenen dompelen in het verkwikkende bad van
jiiet-weten, koortsachtig blijven zij hun wakende
taak vervullen! Het denken bujft, de gedachten aan
de dwaze, verschrikkelijke dingen dezer krankzin-
nige wereld. Een wereld die de moraal in een hoek
getrapt heeft!

Wat is een mensenleven? Is het niet de tijd die
verstrijkt tussen geboorte en sterven? Voor zo me-
mig mensenkind een lange, lange ttjd, voor anderen
slechts een korte duur. Wie van hen zijn de geluk-
üdgen? Zijn het diegenen die oud worden, zijn het
de anderen? Wie zou op deze vraag het antwoord
kunnen geven? Zouden wij niet allen gelukkig kun-
nen zijn? Waarom zijn wü het dan niet? Wie, aan
wien de schuld van het ongelukkige deel der mens-
heid?

Helaas, het ongeluk bracht de mens. De mens,
een mens die even rein en onwetend geboren werd
als gjj. De mens met zijn wonderlijke hersenen, met
zyn denkkracht. Die de wetenschap, die hy ten
goede had kunnen aanwenden, gebruikte om het
slechte te produceren, die dommen vond die hem
volgden op zijn paden. Toen was naast het geluk,
het ongeluk geboren.

Nu weten wij, dwaze mensenkinderen, het geluk
van het ongeluk vaak niet meer te onderscheiden.
Wij jagen hersenschimmen na, menen het geluk
te grijpen en voeren het ongeluk in triomf met ons
mee! En we zouden toch allen gelukkig kunnen
zyn, het ongeluk uit ons leven bannen. Als wü' allen
maar oprecht wilden.

Maar wü zjjn laf, wij durven niet. Wie, ja wie Is
de dwaas, die een wereld van gelukkigen, wil op-
bouwen? Dwaas, men zal TT naar feiten en cijfers
vragen. Vooral naar cijfers, de mens wil heden
alles wiskundig berekend zien. Debet en credit,
eerder gelooft hij niet. Honderd procent geluk,
prachtig maar eerst de boeken open op tafel!

Dat is wellicht de cardinale fout, we geloven niet
meer aan het geluk. Wy zijn reeds te vaak bedro-
gen. Wie bedroog ons, wie beloofde ons geluk en
bracht slechts het tegendeel? Een mens!

Egoïsten zijn we geworden, ons plaagt alleen nog
maar de zorg voor eigen geluk. Veel gemakkelijker,
nietwaar? Waar op deze wereld is de mens die
anders denkt!

Het duister achter het vensterkruis wijkt, een
nieuwe dag breekt aan. Wanneer, o wanneer breekt
voor deze dwaze mensheid de nieuwe dageraad
aan?

Zal dit ooit gebeuren, of is deze gedachte ook een
fantasie geboren in een slapeloze, duistere nacht?

Het kruis tekent een schuchtere schaduw tegen
de lichte kamerwand. De wereld buiten ontwaakt.

ERIC W.

Matzes
toestelt men bij:

M. Btitx
ZEESTRAAT 19 TELEFOON 2831

MET PASEN
een heerlijke PAASROLLADE
van uitsluitend Ie kwaliteit

Hollands Vlees
Om nog meer bekendheid te geven aan

onze worstwaren
die wij zelf maken, alleen ZATERDAG:
l ons ROOKWORST \ !C9mc>n l̂ nnc1 ons BLOEDWORST • «amen d ons
i ons LEVERWORST 3 voor 22 cent
Ons bekend Twaalfuurtje 25 cent
2 ons SCHOUDERHAM 28 et
IJSELDIJKS RAUWE ROOKWORST, p.p. 80 en 58
KARBONADE, schouder, per pond .. .. 50 et
DOORREGEN RUNDERLAPPEN per pond 55 et

J. J. SPIERS
HALTESTRAAT 30 HALTESTRAAT 2175

Verhoogt de gezelligheid
en schenkt Uw DRANKEN uit

Brink's Wijnhandel
Grote Krocht 28 — Tel. 2654 — Zandvoort
Zondag van 3—7 uur geopend.
Zandvoortselaan 119 — Telef. 27926

Aerdenhout—Heemstede

Doet tijdig Uw bestellingen!

MAKELAAE
P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR :
Q5SIGEÏVS. en GERflEUB. VILLA'S
SEIVEDESy- ER! BGVEIMHUEZEK
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wjj ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredleten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

KLEUR EN FLEUR!!
geven gekleurde paaseieren

aan uw ontbijttafel op de komende Paas-
dagen. — Met onze geheel onschadelijke
Paaseierenverf kunnen de kinderen zich
heerlijk amuseren.

Voor weinig geld
een aardig tijdverdrijf j j

| Drogisterij L* Blaauboer
9 HALTESTRAAT 46 TEL. 2392 •< i

De nieuwste modellen

Japonschorten
en nieuwste dessins

Swing pliseé rokjes
Maat 36—38 en 40.

HOOFDDOEKEN en SJAALS in moderne dessins
en verder NOTJVEADTEES.

WOL, GEORGETTE, ZIJDE en KATOEN.
Zeer solide . KINDERKOUSBN, FIJNE DAMES-
KOUSEN en SOKKEN.

Wol- en handwerken
Grootste sortering ter plaatse.

Porcelein en Aardewerk

LIBELLE
Grote Krocht II1;- Telefoon 2754
MAGAZIJN

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.
Zeestraat 54 - Telefoon 2459

«| werkelijke Rijwielhersteller
l woont te Zand voort!
riet adres is

H* C» van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19

f~ GAZELLE RIJWIELEN

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

^ Paasch-
Reclame

2 ONS PRIMA

Schouderham
voor Z5 cent
Donderdag 21, Vrijdag 22,
en Zaterdag 23 Maart

J*. cJL OJMZ.&

Koopen bij W.v.A. = het beste spaarsysteem
r»

Spercieboonen Vi bl. 28 - 25 et.
Snijboonen Vi bl. 35 - 24 et.
Andijvie Vi bl. 25 et

Spinazie Vi bl. 21 et.
Wortelen Vi bl. 30 - 25 et.
Doperwten 1/1 bl. 30 - 27 - 22 et.

PINDA'S p. pond 16 et.
Capucijners p.p. 21-19-15 et.
Bruine boonen p. pond 19 -16 et.
Witte boonen (Walch.) p. p. 21 et.

Grauwe Erwien p. p.. 22 et.
Spliterwten p.p.16-14ct.
Groene erwten p.p.12-10ct.

GROOTE KROCHT 24
BURG. ENGELBERTSTRAAT 29

TELEFOON 2657
TELEFOON 2663

Behsang&etpapier
uit voorraad pjjn. 40 soorten vanaf 12 et.

Kerremasas
GROTE KROCHT 14.

Aannemersbedrijf

Fa, Luijeitöijk & Bisenberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

Belangrijke veiling

Donderdag 26 Maart
aanstaande 's morgens 10 uur zal in

gebouw „Zomerlust"
KOSTERSTRAAT no. 5 door Veilingdlrectie „De
Witte Zwaan" geveild worden: 2 eiken Slaapkamer-
Ameublementen, Jacobijn Eetkameram., Stoelen,
Tafels, vele Lits jumeaux met bedstellen, Clubjes,
Spiegels, Studiepiano, Gordijnen, Waskast voor
stromend -water, Dressoir, Buffet, Fornuis, Rijwie-
len, Glas- en Aardewerk, Markiezen, Electr. Was-
machine met wringer.

Tevens zal door Makelaar A. MAANDAG en
bovengenoemde Veilingdirectie verkocht worden een
GED. INBOEDEL w.o. Stalen Ameubl. best. uit 4
Fauteuils, Tafel, Engelse ledikanten m. bedstellen,
Donzen dekens, Huiskamer am., Houten Tuin am.,
Serre meubelen, Badstoel en voorts een partij Ge-
reedschappen, Miniatuur Machines, Alm. artikelen,
Vulmachine voor Flacons, Kampeertent, Roei-trai-
ningsapparaat, Damesrijwiel. en wat verder ten
verkoop wordt aangeboden.

Tweede Paasdag kijkdag
van 10—6 uur. Inlichtingen dagelijks:

Directie De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

DAMES- EN HERENKAPSALON

B. VAN DER BIJL
Haltestraat 32a *̂ H

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 24Z4.

) Dames! In de Vleeshouwer!] van de <
FA. VAN ELDIK & zn. - Smedestraat 19 - Telefoon 2616
kunt U voor de komende feestdagen l e kwaliteit vlees tegen onderstaande
prijzen krijgen, dus zijn wij er zeker van dat Uw feestmaal in orde is

FIJNE PAAS-ROLLADE, per pond S5—60 etRUNDVLEES:
BIEFSTUK ' 70 Ct
OSSEHAAS, per pond 70 et
STAARTSTUK, per pond 65 et
ROSBIEP, per pond 60 et
RIBLAPPEN, per pond 50—55 et
VETTE OSSELAPPEN, p.p 40 Ct
OSSELAPPEN, per pond 45 et

GEHAKT, per pond 35 et

VARKENSVLEES
SCHOUDERKARBONADE, per pond 50 et
RIBKARBONADE, per pond .. .. 60 et
HAASKARBONADE, per pond .. .. 65 Ct
VARKENSLAPPEN 60-«5 Ct
ERICANDEAtr, per pond : 65 et

ROLLADE, per pond 60 et
VET SPEK, per pond 50 et

BLANK KALFSVLEES:
GEHAKT, per pond 50 ot
LAPPEN, per pond 60 et
BLINDE VINKEN, per pond .. .. 66 et
KALPSPRICANDEATJ, per pond .. 70 et

VOOR DE BOTERHAM:
PEKELVLEES, per ons 18 et
GEBR. ROSBIEP, per ons ..... .. 20 ot
PLOCKWORST, per ons 16 et
GEL. LEVERKAAS, per ons .. .. 16 et
Uitsluitend Hollands vlees & contant
2e Paasdag tot 12 uur geopend.

[

{

i

Luxe
Taxibedr i j f

Grote Krocht 18

Telefoon 2255

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, Tel.2164

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
ï>U aankoop v. ƒ 0,50 (uitgez. suiker en boter)

l reep chocolade

2 ons schouderham voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

2 ons TONGEWORST .. .,
2 ons HAAGSE LEVERWORST
2 ons BOTERHAMWORST. ..

. 25 et
22i/„ et
22i/„ et
. 20 Ct
. 20 et
. 59 et

Va pond LEVERWORST .. ..
RAUWE ROOKWORST, per pond
BerUner Lever
Leverkaas Bacon
Paard-en Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees v.fa. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak 2ELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 et
TARWEBLOEM, per pond 12 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
Bus TAPELKOEK 19 et

NESCAPS, de koffie zonder koffiepot of
filter is een Nestlé-produet:
Het fijnste kopje koffie voor ongeveer 2 cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen f 0,95
Een bus voor 16—18 koppen ƒ 0,50

I. J. K H O TT E R
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Sigarenrnagazyn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
Prijsverlaging Surprises, v,h, 20 nu 15 et
SIGAKETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et
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WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

' • Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar : ƒ 1,60
Afzonderiyke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgave (jerienbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E K T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Btj contract en In de badgastenlüst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Het publiek juicht een vuurwerk toe, maar
geen zonsopgang.

FR. HEBBE.

BEKENDMAKING.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma-

fcen bekend, dat op Vrijdag 12 April 1940, des voor-
middags 9 uur aan het Bureau van Politie te Zand-
voort de jaarlijkse keuring en herkeuring van trek-
honden alsmede van hondenkarren en tuigen zal
plaats hebben.

Zandvoort, 27 Maart 1940.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN.lo.s.

RAAJU8YKKGADKEENG
Donderdagmiddag werd onder voorzitterschap van

Burgemeester H. van Alphen ten raadhuize een ge-
meenteraadsvergadering gehouden. De heer G. W.
van Toombergen was afwezig.

Na de ingekomen stukken werd direct reeds flink
gediscussieerd over het verzoek van de organisaties
van kapperspatroons om de kapperszaken in plaats
van om tien, om negen uur des Zaterdagsavonds
te sluiten. De plaatselijke patroons waren met 9—5
stemmen vóór dit voorstel. Het College adviseerde
echter om niet aan dit verzoek gevolg te geven,
daar de meerderheid niet overtuigend was.
, De heer Van der Moolen, Kerkman en Suerink

waren van oordeel, dat 9 uur laat genoeg was. Ook
de heer Joustra was voor het verzoek, daar de uit-
sla-g 9—5 duidelijk genoeg is. „Iru de politiek neemt
men met een kleinere meerderheid .altijd genoegen!"
was zijn mening.

De Voorzitter verklaarde zich tegen dit voorstel,
doch de gemeenteraad besloot met 8—4 stemmen,
de kapperszaken op Zaterdag om 9 uur te laten
sluiten, uitgezonderd natuurlijk in de seizoenmaan-
den.

Het College had voorgesteld een nieuw contract
met het P.E.N. te sluiten, waardoor voor de ge-
meente een besparing van ruim ƒ 1300 zal worden,
verkregen. De heer Elffers achtte dit contract voor
•de,stroomlevering nog te duur; verder is het drin-
gend noodzakelijk dat de Zandvoortselaan beter
verlicht wordt. De heer Joustra sprak over de slech-
ibe verlichting van de. Boulevard Paulus Loot, de
lieer Molenaar over het verlengde, van de dr. Gerke-
straat en de nieuwe wegen van het circuit.

De Voorzitter deelde mede, dat de gemeente Bloe-
mendaal momenteel de Zandvoortselaan voorbij
Bentveld aan het verbreden is. Waarschijnlijk zal
men tot natriumverlichtnig overgaan, hoewel de
aanschaffingskosten zeer hoog zijn. Zandvoort zal
dan wel het voorbeeld moeten volgen. De hr Elffers
wees nog op de verlichting in. kleinere gemeenten.

welke uitstekend genoemd kan worden en waar het
P.E.N. direct tot kabellering overgaat;

Het College zegde toe nog nader met het P.E.N.
in overleg te zullen treden.

Goedgekeurd werd het voorstel tot aankoop van
grond, gelegen aan de Boulevard Paulus Loot.

Tot ambtenaar van de burgerlijke stand werd be-
noemd de heer W. B. Wilmink.

Voorts werd z.h.s. aangenomen het voorstel tot
het verlenen van een crediet van ƒ 1000 voor de
voorbereiding van de huisvesting der van elders af
te voeren burgerbevolking.

Langdurig werd hierna gediscussieerd over het
voorstel tot hefc verlenen van een crediet van ƒ 6000
voor de aanleg van 29 schuilloopgraven nabij de
scholen. De heer Elffers was van mening, dat er
geen deskundig advies door het College is gevraagd
over de noodzakelijkheid tot aanleggen van loop-
graven. In Haarlem worden in het geheel geen
loopgraven aangelegd, hoewel men daar toch wel
deskundigen zal 'hebben. Zandvoort is 'in de derde
gevarenklasse ingedeeld; waarom worden de school -
kinderen niet naar de duinen of het strand ge-
stuurd bij eventueel gevaar?

De heer Kuipers was van ooi-deel, dat „bonenstro"
niet deugt voor het beveiligen van loopgraven. De
heer Molenaar verklaarde zich geheel tegen dit
voorstel.

De Voorzitter gelooft persoonlijk niet zo aan het
gevaar, dat Zandvoort zal lopen, maar het zou on-
verantwoordelijk zijn om niets te doen. In ieder ge-
val moeten de schoolkinderen toch buiten gevaar
gebracht worden. Wethouder Van der Moolen zei,
dat deskundig advies is verkregen, terwijl voorts de
regering het aanleggen van schuilloopgraven heeft
aangeraden. Indien men tegen Idit voorstel zoui
stemmen, dan zou de verantwoordelijkheid) zeer'
zwaar zijn.

De heer Elffers gaat nog uitvoerig op verschil-
lende onderdelen van dit voorstel in en komt tot de
conclusie, dat men nu voor oorlogsdoeleinden zeer
veel geld uitgeeft, terwijl in vredestijd voor con-
structieve doeleinden (onderwijs!) z.g. geen geld
aanwezig is

De Voorzitter zegde toe zich in verbinding te zul-
len stellen met de Ned. Vereniging voor Lucht-
bescherming en met het departement van binnen-
landse zaken. Het voorstel werd met de stem van
den heer Joustra tegen aangenomen.

De heer Molenaar vroeg zich af waarom nu de
Zeeweg in werkverschaffing verbeterd-moet-worden,
zodat in het a.s. zomerseizoen Zandvoort met een
verkeerschaos zal zitten. Waarom worden de wegen
niet in de wintermaanden verbeterd.

Wethouder Slegers gaf toe, dat de Zeeweg niet
voor de zomer klaar kan komen. De slechte stukken
zullen nu binnenkort worden verbeterd, waarna in
de herfst tot algehele verbetering kan worden over-
gegaan. De raad gaf hierna haar goedkeuring aan
het voorstel tot het verlenen van een crediet van
ƒ 15.500.

OVER BOEKEN
VAN DIEBEN, PLANTEN EN MENSEN.*)

Carl Ewald (1856-1908)
vertaald door L. Chabot-Steeriberg.

Op bovengenoemd werk van den Deensen schrü-
ver Carl Ewald, hetwelk vooral natuurliefhebbers
veel genot zal verschaffen, vestig ik gaarne de aan-
dacht Om eventuele verwarring te voorkomen ver-
meld ik hier tegelijkertijd, dat dit boek eerst ver-
scheen onder de titel „Sprookjes".

Er zijn verschillende manieren om de natuur te
bezien en te genieten. Het eerste lentegroen, de
wederopstanding in de natuur, geeft ons een ge-
voel van vreugde, een zonsondergang brengt ons in
extase, wij bewonderen de bloemen en kijken ge-
interesseerd, hoe de bij in de kelk duikt; het bekoort
ons, ook reeds voor wij er dieper op indenken.

Carl Ewald nu doet ons het leven in de natuur
zó kennen, dat wij alles met geheel andere ogen.
bezien; zijn verhalen zijn natuurwetenschappelijk
zonder geleerdheid of belering.

In „De bos-anemonen", welke aan de voet van de
beuk groeien, wordt ons verteld van het korte leven
dezer voorjaarsboden, die wel veel schoonheid ten
toon spreiden, maar reeds gedoemd zijn te sterven,
wanneer de beuk tot volle bloei komt.

Hoe beeldend is dit proza; we zien als het ware
die prachtige witte en roze-rode bloempjes zich
ontplooien en de beuk als bij toverslag in bloei
staan.
• In „De bloemen", hetwelk wij ook „De bloemen en

baar vrienden" zouden kunnen noemen, toont de
schrijver zich een. fijn waarnemer en kenner van
ihet nut der bloemen en het werk der insecten,
waartegen hij de mensen tekent, voorgesteld in de
drie vrolijke studenten, die denken dat de natuur
alleen bestaat voor hun genoegen. Hoeveel pret
de bloemen onderling,hierover hebben, bewijst ihet
volgende: ",,zy zün werkelijk vermakelijk", zei de
•wilde roos, „toen wij in bloei stonden gebeurde dit
om hun plezier te doen en nu zijn we ook verwelkt
ter wille van hen. Goede genade wat z\jn de mensen
toch dom".

In „De twaalf zusters" wordt ons op zeerinteres-
sante wijze het leven der meikevers beschreven; in
„De bijenkoningin" kunnen we het vernuftig werk
der byen (het kiezen van de koningin) mee beleven.
' „De nonvlinders" overtuigt ons, dat niets in de

natuur zonder noodzaak is. De nonvlinders leggen
haar eitjes, waaruit de larven komen, die al het
groen van de sparreboom opeten. De sluipwespen
komen dan weer op hun beurt, leggen eitjes in de
monvlinderlarven, zodat de nonvlinders weer ver-
dwijnen; zo wisselt het voortdurend en heeft de
verevening in de natuur plaats.

Fonkelend van geest is de pittige, veelzeggende
dialoog in „De regenworm en de ooievaar'1. Hierin
komt o.a. een mooie beschrijving voor van het nut-
tige werk van de regenworm, hoe deze teelaarde
maakt, zodat gras, bloemen - en bomen kunnen
groeien. De aarde die het diepst ligt, draagt hu n.l.
naar boveu, zodat licht, zonneschijn „en regen haar
ten goede kunnen komen en de aarde, die bovenop
ligt, brengt hU naar de diepte, zodat ze vermengd
wordt en vruchtbaar.
" Een der mooiste vertellingen uit bedoelde bundel
Is „De oude wilgeboom". Eerst wordt ons hier ver-
teld hoeveel soorten wilgen er wel bestaan, die zo
•weinig op elkander gelijken, dat men niet zou ge-

loven, dat ze familie van elkaar zijn. Zou men b.v.
denken, dat de statige populier een „neef" is van
de kleine dwergwilg En toch is dit inderdaad het
geval.

In de oprijlaan van een landgoed stond een
hele rij statige populieren, waarvan er één om-
waaide tijdens een vreselijke storm. Op deze vrü-
gekomen plek plant de boswachter een stekje, dat
helaas geen populier, maar een gewone wilg blijkt
te zijn. Nu krijgen we de wederwaardigheden te
horen van die wilg, die zich zo eenzaam voelt tus-
sen al die mooie populieren, die maar steeds willen,
dat hij zijn takken ook naar boven zal houden, net
als zij. Ach, wat gebeurt er al niet met die arme
wilg; als bijna ieder mens maakt hu een tijd door
van erkenning en verguizing, totdat hu in een
storm, bezwijkt. Een diepe zin ligt er besloten in dit
boeiende en vaak geestige vertelsel!

In „De seringenstruik", .„De oude paal", „De
maretak", „Een plekje in het bos" en „De nevel"
komt de natuurkenner en -minnaar in het bijzon-
der aan het .woord. De nevel vertelt aan het nacht-
viooltje, wie hij is en waar hij vandaan komt. Het
nachtviooltje gelooft echter niets van alles wat de
nevel opdist" over zijn gedaanteverwisselingen
„En de ochtendwind", zo lezen we, „joeg over de
weiden en blies- de nevel weg. Op hetzelfde ogenblik
viel de eerste zonnestraal juist op het nachtviooltje.
„Kom", zei het bloempje, „daar hebben we de zon
al, dan moet ik gauw mijn kelk sluiten". Maar waar
was de nevel gebleven? „Hier ben ik," zei de dauw-
droppel onder aan de bloemstengel. Maar het
nachtviooltje schudde zich geërgerd. „Dat kun 'je
een ander wijsmaken", zei ze „ik voor mij ge-
loof er geen woord van, 't is niets dan water". „Daar
heb je gelijk in", lachte de zon."

Heel mooi van gedachten is ook „Loten van één
stam" De familie is verhuisd, het hele huls
stond leeg,, alleen in het kolenhok lagen een stuk
steenkool, een stuk cokes, een blok beukenhout en
«en turf. Tussen deze vier ontspint, zich,een ge-
sprek, ieder gaat zijn eigen geschiedenis vertellen,
welke lang niet zonder inhoud is. Ten slotte komen
za tot de ontdekking, dat ze alle loten van één stam
zijn.

Onmiskenbaar vertoont het werk van Ewald zo
nu r, en dan enige invloed van Andersen, hetwelk
echter in het geheel niets afdoet aan zijn oorspron-
keujkheid.

„Het sterrekind" en „De aarde en de planeet",
vertellen ons op vermakelijke wijze van de loop der
planeten; „De koralen" en „De zee" zijn prachtig
van natuurbeschrijving.

In „De zeesfcer" wordt ons vol humor en levens-
wijsheid een woordenstrijd getekend tussen een
schelvis, een zeester, een kreeft en een pier, die
elkaar ontmoeten op de bodem der zee. Het is be-
wdnderenswaaxdj, (btodvetel de schrjjveil hier met,
zulke sobere gegevens bereikt.

Deze bundel van Ewald, zo eenvoudig en boeiend
van verhaaltrant, is in waarheid een boek voor jong
en oud en bij uitstek geschikt te worden voorgelezen
in, de huiselijke kring. Allen zullen" er veel lering uit
trekken, maai- vooral de volwassenen zullen de dle-
pere betekenins ervan begrijpen en daarbij de hu-
mor en de mensenkennis ten volle kunnen waarde-
ren, welke in deze verhalen, twintig in getal, in
ruime mate aanwezig is. -

RIEK BONSET-HORST.
Uitgave: van Loghum Slaterus
Uitgevers Maatschappij N.V. te Arnhem.

*) niet voorhanden in leesbibliotheek „Gelria"

SPORT

VOETBAL,

Zandvooi-i—Schoten, 3—2
Hoewel het Donderdag de 14e Maart, toen de vel-

den nog bedekt lagen onder een dik pak sneeuw, er
naar uitzag, dat de lang gerekte voetbalcompetitie
een nieuwe stagnatie zou ondervinden, hebben re-
gen en zon saamgewerkt om het Zandvoort-terrein
toch nog bespeelbaar te maken, zodat de belangrijke
wedstrijd tegen Schoten eindelijk kon plaats vinden.

Zo'n sneeuwbui in deze tijd van het jaar is oven-
gens niets nieuws. Weet men bijvoorbeeld, dat in
1937 op Donderdag 11 Maart de terreinen eveneens
bedolven lagen onder een vacht van sneeuw? Des-
ondanks konden Zandvoort en Zeemeeuwen de daar
op volgende Zondag hun eerste bekerwedstrijd spe-
len. Toen was de competitie echter reeds afgelopen,
terwijl we nu eerst goed over de helft zijn.

Maar om op j.l. Zondag terug te komen: De geel-
blauwen hebben een wedstrijd gespeeld, die ons in
vele opzichten deed terugdenken aan de vroegere
goede seizoenen. Vooral vóór de rust was het spel
der thuisclub van uitstekend gehalte, de combinatie
sloot als een bus, waaraan het feit, dat de spelers
reeds zo lang samen zijn, niet vreemd is.

Na de thee kwamen de bezoekers opzetten en zak-
ten de geelblauwen zienderogen af. Het ontbreken
van D. de Muinck werd toen duidelijk merkbaar.
Door A. Weber met v.d. Bos te laten ruilen, terwijl
aanvoerder de Muinck den spil kwam assisteren,
wist Zandvoort nog net op tijd een overigens ver-
diende overwinning uit het vuur te slepen.

De Wedstrijd.
De volgende elftallen stelden zich op:

Zandvoort: Visser (vx.n.l.) Jan Weber en Schweins
bergen; E. Keesman, Gijs Keur en J. v.d. Bos, Veen,
J. de Muinck, Schuiten, A. Weber en J. Keesman.
Schoten: Zonneveld (v.r.n.l.) N.N. en Versteeg; J.
v.d. Eykhof, de Klijn en Steenbergen; J. Fransen,
Bruseker, de Kruyf, P. Fransen en W. v.d. Eykhof.
"Onder een naargeestige regenbui, die de gehele
wedstrijd bleef • neersijpelen, trapten de bezoekers
af, maar de thuisclub maakte zich van de bal
meester en bedreigde met een verrassend open spel
het doel der tegenstanders. Men trachtte het meest
de linkervleugel in het spel te betrekken, maar J.
Keesman had daar z'n mannetje gevonden. Toen
de bal daarna enkele malen naar rechts verhuisde,
werd het eerst recht gevaarlijk voor doelman Zoti-
neveld. Prachtig haalde Schuiten een voorzet van
Veen onverwachts om, doch even kranig stompte
Zonneveld het leder het veld in. Korte tijd latei-
volgde, na een uitstekende dribbel van Schuiten,
een voorzet naar rechts, en Veen benutte deze kans.
Zo had Zandvoort na een kwartier spelen de lei-
ding. 1—0.

Terwijl' doelman Visser, door het uitstekende werk
der verdediging, waarin Jan Weber uitblonk, heel
weinig te doen kreeg, moest zijn collega aan de
andere kant voortdurend actief optreden. Maar deze
kon niet verhinderen, toen Veen een afgemeten
voorzet gaf, waarover J. de Muinck listig heen-
stapte, dat Schuiten met een zacht rollertje langs
de binnenkant van de- paal de stand op 2—O voor
Zandvoort bracht. Kort vóór de rust loste Andries
Weber, na alleen door de Schoten-verdediging te
zijn gewandeld, een schot, en de doelman zag tot
z'n verrassing de gladde bal via z'n schouder in het
net verdwijnen. 3—0.

De voorhoede der bezoekers opereerde nog menig
maal in de buurt van Vissers heiligdom, dikwijls
op schotsafstand, maar zij deed de naam van haar
club geen eer aan: schoten bleven hardnekkig ach-
terwege.

Na de thee volgde onmiddellük een zuiver afge-
stemde aanval der thuisclub, maar het schot van
Veen faalde hopeloos. Hij trachtte z'n fout daarna
goed te maken met een op maat afgegeven voorzet,
die echter niet benut werd.

Gijs Keur, die blijkbaar nog niet weet, dat men
een speler niet van achteren mag aanvallen, ver-
oorzaakte toen onnodig een vrije schop. Het kei-
harde schot werd door Visser vallende gestopt, maar
de bal kwam voor de voeten van den toestormenden
J. Fransen, die geen fout maakte. 3—1.

Zandvoort trok haar binnenspelers daarna wat
terug, maar het gevolg was slechts dat Schoten__in
de aanval kwam. De geelblauwe verdediging kreeg
haar handen meer dan vol en we kunnen niet zeg-
gen dat de bal steeds oordeelkundig werd wegge-
werkt. Het geelblauwe doel maakte hachelijke mo-
menten door en toen Jan Visser na een doelschop
het leder eens slecht uittrapte, schoot de Kruyf de
bal onmiddellijk terug. En daar noch de doelman,
noch de beide backs zich behoorlijk hadden opge-
steld verdween het bruine monster voor de tweede
maal in het doel der .thuisclub. 3—2.

Met nog 20 minuten te spelen was nog van alles
mogelijk. Maar nu wisselde v.d. Bos met A. Weber
van plaats, waardoor de verdediging sterker en de
voorhoede weer wat actiever werd. Nu deed ook de
linkervleugel soms heel goed werk, hetgeen ook wel
nodig was, want rechtsbuiten Veen scheen totaal
uitgespeeld. HU miste enige goed aangegeven ballen,
voornamelijk door zijn foutief opstellen en te late
starten. Men kan nog altijd gemakkelijker vooruit
dan achteruit lopen!

Geleidelijk vertraagde het tempo. Het zware veld
en de zware bal eisten hun tol. Beide partijen wo-
gen nu tegen elkaar pp. De scheidsrechter, die ove-
rigens uitstekend leidde, ontnam Zandvoort een
kans toen hij Schoten voor een overtreding strafte,
ofschoon Schuiten zich reeds had vrijgespeeld. On-
veranderd brak .het einde aan, waarmede Zandvoort
zich van een gunstige voorsprong op Schoten en
RCH 2 heeft verzekerd. J.S.

0

Overzicht van het Faas-programma.
De Zandvoortse clubs zijn alle de 2e Paasdag in

het veld geweest, maar terwijl Zandvoort l en 2
beide een overwinning behaalden, keerden de Zee-
Jmeeuwen-elftallen melt lege handen huiswaarts.
Toch kunnen we niet beweren dat het geslaagde
jaarfeest de oranjezwarten nog in de benen zat,

want de 1-0 nederlaag tegen Schoten is zeer eervol
te noemen; Zeemeeuwen 2 scoorde er tegen de Ken-
nemers 2 lustig op los, 4 doelpunten is geen kleinig-
heid, maar daar zij liefst 8 doelpunten tegen zich
zagen maken, schoten Keesman c.s. daar niet erg
mee op.

Zandvoort l wist zich in een fors gespeelde wed-
strijd Edo 2 met veel moeite van het lijf te houden,
terwijl het 2e elftal der geelblauwen met 4-2 over
DIO zegevierde, zodat vrees voor de minder eervolle
onderste plaats nu wel voorgoed uitgesloten is.

Zandvoortl—EDO 2, 2—1.
De thuisclub miste nog steeds haai- spil D. de

Muinck, terwijl ook Jan Weber afwezig was. In zijn
plaats speelde E. Keesman, J. Muinck stond rechts-
half en Schut nam de centervoorplaats in.

Aanvoerder de Muinck verkoos, hoewel hij de tos
gewonnen had, eerst met de wind tegen te spelen.
Edo pakte de zaken direct flink aan en daar de Z.-
verdediging niet al te safe was en het wegwerken
veel te wensen over liet, verkeerde het doel van VIs-
ser dikwijls in gevaar. Eenmaal ontkwam, het aan
een zeker doelpunt, toen Visser te vroeg uit doel
kwam. Met een onverdedigde goal schoot Edo's
rechtsbinnen toch nog naast. De Zandvoortse half-
linie, met v.d. Bos als uitblinker, moest alle aan-
dacht aan de verdediging wijden, zodat de voor-
hoede weinig steun genoot. Schuiten was hier de
gevaarlijke man. Hij nam op voortreffelijke wijze
een 2-tal corners, die beter lot hadden verdiend. Bij
de bezoekers viel het samenspel te loven, het aan-
geven geschiedde zuiver en op maat. Zij zagen ech-
ter geen kans langs E. Keesman te komen, en met
ven-e schoten had Visser geen moeite. Aan de
andere kant scheerde een hard schot van Schuiten
rakelings de lat, en verzuimde Veen van een opge-
legde kans te profiteren. De rust kwam met blanke
stand.

De thee scheen de geelblauwen goed te hebben
gedaan. Binnen 3 minuten wist Schut, na op gelük-
kige wijze de bal te hebben ontvangen, van dichtbij
den uitstekenden Edo-keeper te passeren, l—0. Ge-
steund door de wind, bleef de thuisclub aanvallen.
Schuiten schoot er lustig op los, maar zonder resul-
taat. Het spel werd forser, maar de scheidsrechter
hield de touwtjes strak. Evenals m de eerste helft,
bleef Jan v.d. Bos opvallen door z'n activiteit. De
Edo-voorhoede was nu heel wat minder gevaarlijk,
maar de combinatie bleef .te loven. Zandvoort hield
het spel te kort, de vleugelspelers schenen er niet
bij te horen. Toen Schuiten weer eens flink door-
zette schoot de doelman der roodzwarten tegen hem
aan en de bal rolde in het doel. Volgens velen had
de Zandvoortenaar hierbij z'n handen ook gebruikt,
maar het punt werd toegekend. 2—0. Fraai was de
goal in ieder geval niet, maar ze telde.

De bezoekers pakten nu weer wat flinker aan.Een
fraaie voorzet werd besloten met een even fraaie
kopbal, juist over de lat. Gijs Keur maakte toen op
de bekende wijze (een speler van achteren aanval-
len) free-cick en met een enorm, onhoudbaar schot
vlak langs de paal verdween de bal langs Visser.2-1.
'n Prachtig doelpunt. Reeds na enkele minuten be-
gmg Gijs dezelfde overtreding, maar nu werd de bal
overgekopt. Dat was een gevaarlijk moment. -Intus-
sen hadden J. de Muinck en Veen van plaats ge-
wisseld, maar het ging pas beter, toen Andr. Weber,
die we tot dusver nog niet hadden ontdekt,' rechts-
buiten ging spelen en de Muinck z'n oude plaats
(linksbinnen) innam. Andries nam eenmaal een
hoekschop op zo uitstekende wijze, dat de bal voor
80 pet al in het doel zat. Men zag echter nog kans,
de bal naast te trappen.

In de laatste minuten was de thuisclub bijna
niet meer van het Edo-doel weg te krijgen, maar
de- scheidsrechter, die de nieuwe spelregel in prak-
tijk bracht, dat een speler die de bal niet speelt, ook;
niet mag worden aangevallen of gehinderd, zag zich
telkens verplicht die gevaarlijke aanvallen te onder-
breken. Vooral Schut, die lange tijd afwezig is ge-
weest en van die nieuwe spelregel waarschijnlijk
nooit heeft gehoord, moest het ontgelden. Maai- ook
Schuiten zondigde onophoudelijke tegen een feit,
dat door sommige scheidsrechters tot dusver in het
geheel niet werd bestraft.

a.s. Zondag.
Het Programma voor a-s. Zondag vermeldt:

thuis: de Zeemeeuwen-Hillinen en Zandvoort 2-
de Kennemers 2;

uit: Ripperda-Zandvoort en V.V.B.-de Zeemeeu-
wen 2.

Het zou ons niets verwonderen, wanneer wij vol-
gende week 2 nederlagen der Zandvoort-ploegen
en 2 overwinningen van de Zeemeeuwen-ploegen
moeten vermelden; dat wil dus zeggen, dat Zand-
voort l haar eerste nederlaag tegemoet gaat. Aan
de geelblauwe spelers de taak, om onze verwachtin-
gen te logenstraffen. j.s.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVO OUT".

Zandvoort l heeft in de thuiswedstrijd tegen
EDO 2 een uiterst kleine overwinning weten te be-
halen. Met 2-1 bleven de geel-blauwen in de meer-
derheid.

Zandvoort 2, die tot dusverre geen enkele wed-
strijd heeft gewonnen, boekte haar eerste overwin-
ning in de uitwedstrijd tegen DIO. Een 2-1 achter-
stand met de rust werd in een. 4-2 overwinning om-
gezet.

Om de 3e ronde Stads Editiebeker speelde Zand-
voort 3 thuis tegen Vliegende Vogels 2. Deze wed-
strifd eindigde in een 2-2 geluk spel, zodat het derde
voor deze wedstrijden is uitgeschakeld.

Zandvoort 4 verloor met 3-1 van de op bezoek
komende DCO 2. Alhoewel het vierde niet zwakker
was, lukte het in de voerhoede niet al te best. Een
gelijk spel was een beter verhouding geweest.

Junioren A ging op bezoek naar de leiders RCH b
en leed een 4-3 nederlaag. Ook Junioren B verloor
met 5-3 van DIO junioren.

Het programma voor a.s. Zondag luidt:
Ripperda—Zandvooi-t, 2 uur.
Zandvoort 2-Kennemers 2, 2 uur.
Zandvoorfc 3-Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zandvoort 4—SV '34, 10 uur.
EDO jun.a—Zandvoort jun. a, 10 uur.
EDO jun. b—Zandvoort jun. b, uitgesteld.

Zaterdagmiddag:
HFC adsp.—Zandvoort adsp., 2.30 uur.

J.KT.



W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken

Werkplaats:

HOGEWEG 52 ACHTEROM 1
Thans telefonisch aangesloten onder

nummer 2775

Officiële Mededelingen
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.

Beer. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telefoon 2358
Uitslagen van Zondag j.l.:

Schoten l—Zeemeeuwen l, l—0.
Kennemers 2—Zeemeeuwen 2, 8—4.
Zeemeeuwen 4—R.C.H. 6, 3—4.
Zeemeeuwen jun.—Schoten b jun., 7—4.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:
Zeemeeuwen l—Hillinen l, 2 uur.
V.V.B—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
Zandvoort 3—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Hillegom 2—Zeemeeuwen 4, 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Haarlem a—Zeemeeuwen a, 2.30 uur.
Haarlem e—Zeemeeuwen b, 2.30 uur.
Aan de aanvoerders wordt beleefd verzocht de

•wedstrijdformulieren des Zondagsavonds aan het
secretariaat te bezorgen.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering aan het
bekende adres C. Bluijs, Haltestraat 25.

Hieronder volgen de nummers der verloting, wel-
ke gehouden werd op Zondag 24 Maart in Groot
Badhuis. De prijzen kunnen afgehaald worden bij
den heer W. Loos, Swaluëstraat 20, tegenover het
Wonder van Zandvoort.

6, 11, 27, 40, 41, 140, 187, 201 232
282, 298, 326, 346, 397, 427 449, 451 472
479, 490, 503, 511, 549, 554, 575, 582 602
622, 641, 642, 614, 648, 660, 671, 816 839
841, 849, 892, 945, 954, 966, 1011, 1016 1021,

1051, 1068, 1083, 1114, 1142, 1172, 1192, 1215 1231
1284, 1288, 1298, 1358, 1362, 1381, 1416, 1417 1492
1495, 1552, 1553, 1587, 1601, 1650, 1653, 1666 1693
1701, 1709, 1775, 1788, 1818, 1820 (dressoir) 1841
1941, 1960 en 283.

SCHOOI/VOETBALWEDSTRIJDEN
Afgelopen week diverse wedstrijden.

Uitslag-en halve competitie:
School B—School C, O—6.
School D—Chr. school, 3—1.
Wilhelminaschool—School B, O—1.
Chr. school—School C, O—13.
School C—School D, 2—0.
Wilhelminaschool—Chr. School, l—0.
School B—Chr. School, de laatste niet opgekomen
School D—Wilhelminaschool, 3—0.

Vrijdag, laatste dag:
School D—School B, l—O, (na het nemen van een

strafschop).
School C—Wilh.school, de laatste niet opgekomen
School C won 4 wedstr., School D 3, School B 2,

Wilhelminaschool l en Chr. school 0.
De heer H. Poots reikte dus de beker uit aan
School C.

1 werkelijke Rijwielherstelier
woont te Zandvoort !

Het adres is

H» C» van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19

GAZELLE RIJWIELEN

OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.
Doordat het op de vergadering gekozen bestuurslid
wederom moest bedanken, heeft het bestuur, gelijk
reeds werd aangekondigd, tussentijds in de vacature
voorzien door het kiezen van mevr. Borgo ter waar-
neming van het secretariaat, terwijl de heer S. v.d.
Bos van het lid A. van Schuilenburg assistentie
ondervindt voor het Handbalsecretariaat. O.S.S.
kreeg van de K.T.K.-techn. comm. het verzoek met
enige heren aan de selectiewedstrrjd te Haarlem
deel te nemen, voor het kiezen van de definitieve
K.T.K.-ploeg tegen de reserves van de Amsterdamse
Tumbond; 6 O.S.S.-dames zullen deelnemen aan
de wedstrijd Haarlem-rest K.T.K.. We verwachten
dat de deelnemende dames en heren OSS op waar-
dige wijze zullen vertegenwoordigen. Zaterdag a.s.
zal dan onze uitvoering plaats vinden. We hopen
dat de leden alle medewerking tot het slagen van
de avond zullen verlenen. Denkt men om het plaats
bespreken van 2-3 uur aan de zaal?
Afdeling Handbal. Secretariaat: P. Heinstr. 6

Het Stedentournooi van j.l. Zondag mag zeer ge-
slaagd heten. Hoewel het zeer mistig was, viel er
over de publieke belangstelling niet te klagen. Jam-
mer was het echter, dat er ondanks de mooie wed-
Strijden zo weinig O.S.S.-leden aanwezig waren.
Uitslagen van de wedstrijden:

Heren: Amsterdam- Zaandam, 9 — 0; Haarlem —
Utrecht 7—1.

VerL-ronde: Utrecht — Zaandam, 11 — 0.
Finale: Amsterdam — Haarlem, 6 — 4.
De finale was een uitstekende wedstrijd en stond

op hoog peil.
Dames: Amsterdam — Haarlem, l — 0.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in Café

Mordhorst, waar tevens de prijsuitreiking plaats
vond.

De 2e Paasdag won het Dameselftal van O.S.S.
op het Rap.-tournooi van Rap. met l — 0. Het ver-
loor echter in de finale met 2 — l van Lijnden.

Programma a.s. Zondag: De heren ontvangen be-
zoek van Aalsmeer 2. Aanvang der wedstrijd 2.30
uur. Laten we hopen, dat deze wedstrijd niet weer
uitgesteld %vordt.

RECLAME

Henk Schuilenburg is de Goedkope Amsterdammer
Wij zijn laag in prijs, maar hoog in kwaliteit

Deze week als reclame
bij aankoop van een Larapekap de Gloeilampen, of een

wandschemerlampje cadeau
Bü een kinderwagen EEN SIERKUSSEN CADEAU

VEBDER EEN GREEP UIT ONZE PRIJZEN:

Spiegellampen van 50-200 kaars 35 Ct

Gasgev* lampen van 50-200 kaars 25 Ct

Kogellampen van 50-200 kaars 27 Ct

Peerlampen van 50-200 kaars 27 Ct

Stoppen 3 ct Fittingen 6 et
Goedgekeurde stoppen 5 ct Snoer, per meter . . 4 ct
Stopkoppen . . . . 7 ct

Verder te veel om op te noemen, maar komt U eens vrijblijvend kijken
naar onze enorme sortering.
Tevens uw aangewezen adres voor 1ste klas Reparatie zowel van Rijwielen

als van Electra-artikelen.

HENK SCHUILENBURG
Alleen Grote Krocht 5-7 - Telefoon 2974

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Avondtekenschoöl Zandvoort
TENTOONSTELLING VAN TEKENWERK
Cursus 1939-1940

AFD. SCHILDERS ett METAALBEWERKERS
OP WOENSDAG 3 APRIL a.s. des avonds van 7—9
uur in school A.

OVERIGE AFDELINGEN:
OP VRIJDAG 12 APRDJ a.s. eveneens van 7—9 uur
in school A en de Oude Bewaarschool.

TOEGANG VRIJ.

Z.S.C. l- A.S.C. 2 , S ï a -
"Woensdagavond speelde het eerste tiental van de

Zandvoortse Schaakclub tegen het tweede tiental
van A.S.C, in de voormalige bewaarschool. De wed-
strijd had een spannend verloop, de voorlopige uit-
Blag was 31/2 — 3V2. Drie partijen zullen arbitraal
beslist moeten worden.

„VROUWENAVOND"
Ned. Prot. Bond, afd. Zandvoort.

Even herinneren wij U nog aan de Vrouwenavond
op Maandag l AprE, waar mej. M. v.d. Zeyde zal
spreken over Selma Lagerlöf.

Aanvang 8.15 uur. Brugstraat 15. Alle vrouwen
hartelijk welkom.

GESLAAGD.
Voor het oelatingsexamen Ambachtsschool te

Haarlem slaagden uit Zandvoort van de Maria-
school Jos. Benders en Jan van Verzijlbergen.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week sprak voor de oudste groep Dr. A.

J. van Leusen over het drama „Lucifer" van Vondel
Na een inleiding over de inhoud droeg hu enkele
gedeelten op zeer pakkende wijze voor, zodat we op
een zeer geslaagde avond kunnen terug zien.

Zaterdag 30 Maart is er een avond voor de jonge-
ren, de oudere leden zijn evenwel ook welkom.

Willen zij, die foto's van ons weekend gemaakt
hebben deze op 6 April meenemen, dan kunnen we
er allen van bijbestellen.

BONTE AVOND „ZEEMEEUWEN"
De Zandvoortse Voetbalvereniging „De Zeemeeu-

wen" hield Zondag j.l. in Groot Badhuis haar jaar-
hjkse feestavond voor een tjokvolle zaal. Deze avond
viel samen met het 20-jarig bestaan, der vereniging
en dus memoreerde de voorzitter, de heer H. de
Jong in zün welkomstwoord hetgeen in die 20 jaar
op sportgebied tot stand was gebracht.

Het streven van de vereniging is steeds geweest:
kameraadschap, bevordering voetbalsport, lichame-
lijke opvoeding en ontwikkeling in de open. lucht.

Dat dit nuttig en nodig is bewijst het cijfer 40»/o,
dat voor de militaire dienst is afgekeurd in Holland.

Op de ingeslagen weg, sprak de voorzlter, zal dan
ook worden voortgegaan en wenste de aanwezigen,
een genoegelijke avond toe.

Dit is het inderdaad ook geworden en daarvoor
komt alle lof toe aan D.I.U. die deze maal niet ten
tonele kwam met een toneelstuk, doch met revue-
en radio-schetsen. Arie Mourik, de regisseur,
die zelf ook meerdere malen ten tonele verscheen
mag met voldoening op de prestaties van zijn gezel-
sehap terugzien, aangezien dit genre-spel voor de
eerste maal door hen werd gespeeld.

Zeer leuk was o.a. het geheugenspel, als prijzen-'
wedstrijd voor de toeschouwers, evenals het goed
opgevoerde voetbaldrama „Buitenspel".

„Fantasio". de modern vocal and instrumental
clown, heeft de zaal onbedaarlijk doen lachen. Bi)
de clownerieën viel zijn muzikaal talent op de viool
te roemen.

Het was een waardig slot voor deze feestavond.
De lof, die de voorzitter het gezelschap toezwaal-

de, was zeker verdiend, evenals de bloemen, die de
dames ontvingen.

De heer Arie Mourik dankte voor de hulde en
zei, dat het hun doel was, zowel het toneel- als het
voétbalspel op te voeren en dat zij hoopten daarin
te zullen slagen.

Een gezellig bal onder leiding van den heer J.Stol
Jr. op de muziek van Engel Paaps Stemmingsband
hield alle aanwezigen tot diep in de nacht bijeen.

Dat is hetgeen in Uw huis ontbreekt

Bloemen en planten
PRACHTIGE TULPEN vanaf 12 a 25 cent
Grote sortering SERINGEN, NARCISSEN, enz. enz.

HALTESTBAAT 65 bü de Zcestr. TEL. 2060

Grote belangrijke veiling
op Donderdag II April a.s.
van Pension-goederen en. complete Inboedel Vol-
gende week uitgebreide annonce. Goederen voor
deze veiling kunnen dagelijks opgegeven worden.
Inlichtingen:

N.V. S. Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Grote Krocht 18

Telefoon 2255

DAMES- EN HERENKAPSALON

B. VAN OER BIJL
Haftestraat 32a

M l E P V A N E G E R E N

Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURGJBEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

DE chocolaterie van Zandvoort is

Jack Boer
ONZE prijzen zijn NIET verhoogd
RUMBONEN,~per ons
KATTETONGEN, per ons
DE JONGS CHOCOLADE, per ons ..
NOUGATSTAAFJES, per ons .. ..
RADEMAKERS CHOCOLADE, 2 ons
Union, Korff, Siokesz' Chocolade, ons
v. Houtens en de Heer Bonbons, 2 ons
Rademakers Casanova Bonbons, 2 ons
BARONIE BONBONS, 2 ons ..
v. DUNGEN BONBONS, 2 ons ..
PRIMA BISCUIT-SOORTEN, half pd
VERKADE ARTIKELEN

11 ct
11 ct
11 ct
10 ct
25 ct
25 ct
25 ct
28 ct
30 ct
30 ct
15 ct

RECLAME:
5 Bensdorp Brosrepen 10 ct

8 KERKPLEIN 8

KORRESPONDENTIE.
Twee ingezonden stukken van de heren B. en M.

moesten overstaan. REDACTIE.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Anna Rosina, doohter van F. J. Semel

en J. C. Duinker, Bilderdijkstr. 10.
Ondertrouwd: J. H. B. Brink en I. M. Ranics,

Zandv.laan 7; P. van Duivenboden en M. Koper,
Spoorbuurtstraat 10; E. Kerkman en A. G. Weber,
Diaconiehuisstraat 34; A. G. Pellerin en J. Bottema,
Slangenkruidlaan 18, Haarlem.

Getrouwd: W. H. Wardenier en A. Vorsteveld,
Zuiderstraat 7 achter; B. M. R. Dinkelaar en P.
Fucco, Brederodestraat 124a.

Overleden: J. C. P. van Drunen, oud 83 jaren,
Oosterparkstraat 2; B. H. Koper, oud 15 jaren,
Kruisstraat 16; N. van Walwijk, weduwe van D. H.
van Ingen, oud 84 jaren, Nieuwstraat 10.

GEEN AFWEER MOGELIJK TEKEN LUCHT -
RAIDS BIJ NACHT.

In de Telegraaf van 27 Maart lezen we 't volgen-
de: Tegen een nachtelijke luchtaanval is nog geen
voldoende afweer gevonden. Zouden deze op grote
schaal plaatsvinden, dan zal het aantal slachtoffers
ongetwijfeld groot zijn.

Deze waarschuwing heeft een hooggeplaatst offi-
cier van de Royal Air Force laten horen in ant-
woord op de critiek, die er de Engelse luchtmacht
een verwijt van maakte, bij de Duitse raid op Scapa
Flow slechts een vijandelijk vliegtuig te hebben
neergehaald.

Geen der oorlogvoerenden heeft een passend ant-
woord op dergelijke aanvallen, zo zeide hij.

Waar onze eigen luchtmacht en ook het afweer-
geschut niet in staat zijn om ons in tijd van oorlog
tegen vijandelijke aanvallen uit de lucht te be-
schermen, moeten we trachten ons zelf zo goed
mogelijk te beschermen. Hoe? Dat zal de heer P.
v.d. Mije U Dinsdagavond, 2 April, vertellen in Ons
Gebouw, Brugstraat 17. Aanvang der vergadering
8.15 uur.

PROPAGANDA-WINKELWEEK.
Met betrekking tot de Propaganda-Winkelweek,

welke zal worden gehouden van 11 tot en met 17
April, kunnen wij nog nader mededelen, dat door
den Burgemeester voor den winnaar van deze éta-
lage-wedstrrjd een Ereprijs is beschikbaar gesteld
bestaande uit een zilveren medaille.

De V.V.V. heeft hiervoor eveneens enige medailles
beschikbaar gesteld, alsmede het Noorderbad en. de
beide Handelsverenigingen.

Verder brengen wij nog in herinnering, dat de
kaartverkoop voor de Toneelavond op 7 April in
Groot Badhuis begint Maandag a.s. ten kantore van
de V.V.V. Grote Krocht 10. (Gebouw Gemeente-
bedrijven) van 10—12 en van 2—5 uur.

Wij verzoeken alle inwoners van Zandvoort ge-
durende de Propaganda-Winkelweek de vlag uit te
steken.

Zie de betreffende advertentie in dit nummer!

THEATER MONOPOLE.
Woensdag en Donderdagavond ging in boven-

genoemd theater de revue „Snip en Snap". Dat de
aanwezigen zich geamuseerd hebben, bewees het
luide applaus dat de spelers tend eel viel na elke
scène. Ook de zanger oogstte veel bijval met zün
liederen. Het geheel gaf een beschaafde indruk.

DE STEM DES VOLKS.
Bovengenoemde vereniging geeft Zondagavond in

„Groot Badhuis" een uitvoering. Een goed rogram-
ma staat U te wachten, waaraan medewerken mej.
Topsy Terwee, sopraan, Wim v.d. Boom, bariton,
Pierre Verdonck, pianobegeleiding.

Na afloop bal.

VRIJZ. DEM. BOND.
Donderdagavond werd in „Ons Huis" aan het

Dorpsplein een openbare vergadering gehouden
door de afdeling Zandvoort van de Vrijz. Denu
Bond. De bijeenkomst werd geopend door den heer
Ir. P. G. van Kuyk, waarna de heer A. Jongbloed;
voorzitter van de afdeling Haarlem, een inleiding"
hield over het onderwerp „Waarom lid van een.
politieke party en waarom Vrijzinnig-Democraat?"

Op duidelijke wijze werd dit onderwerp door den
inleider besproken, die o.m. het beginsel en het
werkprogramma van de Vrijz. Dem. Bond besprak.
Na afloop werden verschillende vragen gesteld, die
naar genoegen werden beantwoord.

In het huishoudelijke gedeelte van de vergadering-
werd een bestuur benoemd, hetwelk als volgt is
samengesteld: Voorzitter ir. P. G. van Kuyk; secre-
taresse mevr. C. Stemler-Tjaden en penntngmees-
ter P. J. W. Terwee. Voorts werd het huishoudelijk
reglement vastgesteld.

HANDELSVERENIGING.
De Zandvoortse Handelsvereniging hield Donder-

dagavond in bodega Mustert aan de Strandweg een.
algemene vergadering. De voorzitter, de heer E. H.
Brokmeier Jr., opende met een welkomstwoord en.
sprak zijn verheugenis uit over de goede opkomst
ondanks het slechte weer. Medegedeeld werd, dat
elke georganiseerde middenstander via zijn bestuur
een bepaald herkenningsteken zal ontvangen, waar-
aan men direct kan zien of men met een georgani-
seerd winkelier te doen heeft. Mededelingen werden
gedaan over de werkzaamheden van de contact-
commissie, welke reeds vruchten hebben afgewor-
pen.' Aan het gemeentebestuur is gevraagd om met
de Pinksterdagen ontheffing te willen verlenen van
de winkelsluitingsverordening.

De door de Zandvoortse Handelsvereniging en de
R.K. Middenstandsvereniging „De Hanze" te orga-
niseren propaganda-winkelweek voor de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer van 11 tot en met 17
April a.s., verheugt zich reeds in een zeer grote
belangstelling. Tot op heden hebben zich 138 win-
keliers voor deelneming aangemeld. Aan het ge-
meentebestuur is voorts verzocht om de winkels
op werkdagen in genoemde week tot 10 uur des
avonds te mogen openhouden. Een speciale V.V.V.-
courant zal gratis worden verspreid, terwijl ver-
schillende medailles en andere prü'zen werden tae-
schikbaar gesteld.

Ook voor de kinderen zijn attracties beschikbaar
gesteld. De vergadering besloot twee medailles voor
de prijswinnaars ter beschikking te stellen.

Mededelingen werden tenslotte gedaan over de
combinatie van de Kamer van Koophandel te Haar
lem Ityetreffende gedupeerde gemobUiseertlen. Te
Zandvoort kan men zich om inlichtingen wenden
tot den heer E. H. Brokmeier Jr. Haltestraat.

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en hujft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
bU aankoop v. ƒ 0,50 (uitgez. suiker en boter)

l reep chocolade

2 ons sdiouderham voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

2 ons TONGEWORST 25 ct
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/2 ct
2 ons BOTERHAMWORSl .. .. 22V-. et
Va Pond BLOEDWORST 20 Ct
Va Pond LEVERWORST 20 ct
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 cfc
Berliner Lever
Leverkaas Bacon
Paard-en Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees vjfa. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 ct
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 ct
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 ct
TARWEBLOEM, per pond 12 ct
Fondspak Vlugkoken.de Havermout 18 ct
RIJST, per pond 10—14—18 ct
Bus TAPELKOEK , 19 Ct

NESCAPS, de koffie zonder koffiepot of
filter is een Nestlé-product:
Het fynste kopje koffie voor ongeveer 2 cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen ƒ 0,95
Een bus voor 16—18 koppen f 0,50

i. J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891 l

'



Voor de

betere kleermakerij
(ook reparatie)
KLEDINGMAGAZIJN

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

Fa» v. Hensen
Coupeur-Bontwerker
Hoeden, alle maten en modellen
Sportpakken m. lange pantalon
en plus fcmrs (driedelig).
Pantalons met streep en zwart,
enorme voorraad.
Plusfours in diverse kleuren.
Costuums hangen in lange rijen
gereed, doe tijdig uw keus.
Nieuwe dessins, beslist alle ma-
ten

'Ondertrouwd:
ENGEL KEBKMAN

en
ANNIE WEBER

Huwelijksinzegening Don
derdag 11 April door den
Weleerw. Heer Ds. D.
Tromp te 12.15 in de Ned.
Herv. Kerk.
Zandvoort, 28 Maart '40
L'Amistraat 1.
Diaconiehuisstraat 34.

BIEDT ZICH AAN:
NET KINDERMEISJE

voor de gehele dag, v.g.
g.v., genegen 's avonds op
te passen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 44001.

GEVRAAGD voor direct:
LOODGIETERS-

LEERLING
Aanmelden: Gravesteijn,
Kostverlorenstraat 6.

GERTENBACHS DRUK-
KERIJ vraagt
KETTE LOOPJONGEN.

GEVRAAGD door Petro-
leum-mij P E R S O N E N
voor particuliere verkoop
van petroleumproducten
in Zandvoort en omge-
ving. Bedoeling :stichting
sub-depot.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 44006.

TE HUUR GEVRAAGD:
ONGEM.ZOMERHUISJE

of gedeelte van huis, van
af half April tot half
Sept.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij

onder no. 44003.

TE HUUR:
GEM. ZITKAMER met
achterbalcon v.a. 14 April
t.m. Aug. a ƒ 20 per mnd;
met Slaapkamer erbij ƒ25
per maand, als alleen in-
wonend. Gelegen Haar-
lemmerstr. bij de Tol
uitzicht Wilhelminaweg.
Br. bur. Zandv. Couran
Gertenbachs Drukker;
onder no. 44004.

TE KOOP:
Massief eiken spiegel met
schilderstuk ƒ 8,—; Mas-
sief eiken spiegel ƒ 7,50;
l pers. ledikant met losse
spiraal ƒ 5,; Winkelklok
(rond) ƒ l,—; koperen
etalage uitrusting met
schroeven en houders,
compleet ƒ 10,—; schrijf-
bureau, gepol. noten 17.50
WEBBER, Haltestraat 32
Sigarenwinkel.

TENNISBAAN „BERNA-
DETTE vraagt BALLEN-
JONGEN voor seizoen.
Te verv.: Koningstr. 23.

TE KOOP GEVRAAGD:
een goed gebouwd en on-
derhouden HUIS, zonnig
-gelegen. Koopsom ongev.
ƒ 5000,-.
' Br. bur. Zandv. Courant
• Gertenbachs Drukkerij
onder no. 44005.

TE KOOP:
-BOVENSTEL AUTOBUS
Prijs f 15,-; Te bevr. btj
RJHogenesch, Zandv.l. 243

WONINGRUEL. Gevr. te
Zandvoort. GEM. HUIS
(met ca.- 6 bjedd'en voor

. maand Aug., in ruil voor
gerief, huis m. grote tuin
te Laren N.H. Oud Blari-
cumseweg 17.

' GEMEUBILEERD VKU
. BOVENHUIS TE HUUR

voor de zomermaanden
of langere tijd.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkery
onder no. 44007.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

v.g.g.v voor Boekwinkel.
Loon f 6,— per week.

' Br. bur. Zandv. Courant
.Gertenbachs Drukkerij
onder no. 44008.

ECHTPAAR b.z.a.; vrouw
kokin, bekend m. restau-
rantbednjf,vlug a la carte
en particulier; man huis-
knecht-chauff. en v. alle
voork. bezigheden op de
hoogte, tevens serveren.
Br. Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 44002.

OAT HAD U NIET GEDACHT
•dat uw «cho«ntj« ***
fijn, al. n i e u w f--
worden ger<M
l» het werk* < - "

ma'kt.

SCHÖENMAKERU

Telefoon 2289

Enige nette jongens
14—16 jaar kunnen

ALS LEERLING
geplaatst worden bij de Zandvoortse Metaalindustrie
.Zuiderstraat 13a. Aanvangsloon ƒ 3,50, met am-
bachtsschool-ervaring ƒ 5,— per week. Aanmelden
dagelijks 9—12 en 2—5 uur aan de fabriek.

WONINGBUREAU
„K EN N E I V I E R L A N D "

HOGEWEG 62 (Tel.2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis,

J3ü ons steeds
VERSE DOOSJES MAT ZES
en CRACKERS (quark)

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

Aannemer van

ü. VISSER
T R A M W E G 28

Tegelwerk
Riolering

enz.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker oole in 't
toekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K IC R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 et
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

Ruime sortering in
Dames en meisjes-
sportschoenen
Heren molières
in bruin en zwart leder

Tennisschoenen
Sandalen
met crêpe zolen.

Ziet de etalages

Grote Krocht 13
Telefoon 2106

NOO koopt U hij ons
voor oude prijzen

De
heeft door vroegtijdige inkopen gezorgd, zoveel
mogelijk voor oude prijzen te kunnen verkopen

Een geweldige sortering in DAMESKOUSEN in de
modernste kleuren en allerfijnste kwaliteiten.
HERENOVERHEMDEN, DASSEN.
ZIJDEN ONDERGOEDEREN, de nieuwste weef-
sels in Dames hemdjes en directoires.
Een keur-collectie DAMESVESTEN en JASJES en
KINDERVESTJES.

5000 meter vitrages in alle kwaliteiten
vanaf 7 cent per el

BEDRIJFSKLEDING: Grijze jassen, lang en kort,
Kïiaki jassen, lang en kort, Overalls, Manchester-
broeken, Bakkersbroeken enz. enz. met 100 pet
garantie!!
Bovendien by ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Manufacturenmagazijn „03 Waag"
Haltestraat 40, Telefoon 2087
EENS BXANT BLIJFT KLANT

Smakelijk brood
is een lekkernij
die nooit verveelt.
Smakelijk brood vindt grage eters

Een heerlijke

Ontbijtkoek

5 cent
bij aankoop van

50 cent aan b o o d s c h a p p e n
<Suiker, Margarine en Roomboler uitgezonderd)

waaronder een '/aPond W.v.A. KOFFIE

tegen onveranderde prijzen.

DEZE RECLAME IS GELDIG:
v.a. Donderdag 28 Maart
t/m Woensdag 3 April

In al onze filialen

GROOTE KROCHT 24
BURG, ENGELBERTSSTRAAT 29

automatiek
opent heden avond om 7 uur

Zeestraat 1

THEATER t*
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

*

Zulk brood is 't brood gebakken door

WILLEM VAN DER WERFF

VOOR DE SCHOONMAAK
VERTO DEURMATJES ..
STERKE COCOSLOPER, per m
SLAAPKAMERMATTEN ..
WITTE EMMERS
PRIMA ZEEMLEER
VLOERBEDEKKING, per nieter

.. .. 69 et

.. .. 98 et

.. .. 168 et
59_79_95 et
.. .. 69 et
.. .. 115 et

!D
VERTO serre- en slaapkamer-
matten, sterk en— goedkoop

H. PASVEER
HALTESTRAAT 27 TELEFOON 2810

I5115II8]

Vanaf Zaterdag 30 Maart tot en m. Dinsdag 2 April
4 Dagen! iedere avond aanvang 8 uur. 4 Opvoerin-
gen van een groot Wereldstad-programma!
George Formby, 's werelds meest gevierde komiek
in zijn grote lachfilm:

Leven in el e brouwerij
De film -waarbij de lachsalvo's niet uit de zaal zijn.
Neem vooral een extra zakdoek mee om TJw lach-
tranen te drogen. In 't Zit in de Lucht hebt U
George Formby ontdekt, in Leven in de brouwerij
zult TT hem eerst "waarderen!

Als 2e Hoofdfilm: Première voor Nederland van de
allernieuwste film van

Bulldog Drummond's geheime politie
Een groot en boeiend sensationeel filmwerk. Waar
Drummond is, heerst gevaar! 's Werelds populairste
amateur-detective in zijn nieuwste en gevaarlijkste
film. Sensatie op sensatie! Een 100 pet succes-progr.
Toegang boven 14 jaar. Entree: Parket 35, Parterre
60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegrepen.'

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
met opvoering van een zeer spannende cowboy-film
vol daverende en spannende actie:

Spannend van de eerste tot de laatste acte.
Entree 20—30—40 cent.

Attentie! WOENSDAG 3 en DONDERDAG 4 APRIL
8 uur 2 POPULAIRE VOORSTELLINGEN 2.
Reprise van het meest machtige filmwerk ooit ver-
vaardigd:

Trader Horn
Van deze film is 'n geheel nieuwe copie vervaardigd
De film welke een ieder weer zien wil!
Toegang boven 14 jaar.
Entree 30 — 54 — 75 et, alles inbegrepen.

Ver h u u r biljetten
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Gevestigd:
Woningbureau
J. H. TER WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TB HUUR: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deelteUjk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wi) ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
.Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146
••••••••••••••••••••••••••••oow

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapse
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manieure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit «verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.
Zeestraat 54 - Telefoon 2459

Behangselnapier
uit voorraad p.l.m. 40 soorten vanaf 12 et.

Kerremans Baxar
GROTE KROCHT 14.

Wagens zonder chauffeur
Hink o Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

GROENTE en FRUITHANDEL
v.h. TER WOLBEEK
LOF, per pond
WORTELTJES, per pond
RODE KOOL, gesneden, per pond ..
SAVOYE KOOL, gesneden, per pond
ZOUTE SNIJBONEN, per pond ..
ZOUTE SPERCIEBONEN, per pond
ZOUTE ANDIJVIE, per pond
ZUURKOOL, per pond
STOOPAPPELEN, 4 pond ..
GOUDREINETTEN, 3 pond
RAAPSTELEN, 5 bos voor
CITROENEN, 3 stuks .. ..
SLA, per krop
GROTE JAPFA'S, 10 Voor ..
SINAASAPPELS, 3 voor ..

9 et
8 et
8 et
8 et

15 et
18 et
12 et
9 et

25 et
25 Ct
25 Ct
10 Ct
10 Ct
45 Ct
10 et

Verder aanwezig: bossen Wortelen, Andijvie, Si-
nazie, Rabarber, Radijs, Komkommers en Tuinkers.

Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889



GROENTEHALA, v, STEUNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 3770

VERSE SPINAZIE, 2 pond ' 25 et
VERSE ANDIJVIE, per pond 18 et
HONINGZOETE PERS-SINAASAPPELTJES 3 a 10
MOOI LOF, per pond 10 et
GESCHRAPTE WORTELTJES, per pond .. 10 et
3 pond WORTELEN 10 c»
UIEN, 3 pond 10 et
GESNEDEN RODE KOOL, per pona .. .. 10 et
Extra VAT SNIJBONEN, per pond 18 et
CITROENEN 3 a 10 et
JAPPA SINAASAPPELEN, 10 voor .. .. 55 Ct
KOOLRAAP, per pond
SCHORSENEREN, l pond
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a .. .
BLOEMKOOL, hagelwit
VERSE KROPSLA
Extra mooie HANDGOUDREINETTEN,
SINAASAPPELEN, 10 voor 40 et
STOOPPEREN, roodkolcers, 2 pe-nd .. .. 20 et
EELLEPLEURS, 2 pond 20 et
ZOETE STOOPAPPELEN, 3 pond 25 et
GROTE CRAPEPRUITE ' .. .. 10 et
KOMKOMMERS 15 et
ZUURKOOL 10 et
BONTE EN BLAUWE DRIELINGEN, 10 kg .50 et

.. 5 Ct

.. 10 Ct

.. 25 Ct

.. 25 et

.. 10 et
10 pd. 2,00

BATA
ia wel goedkoop, doch 4 paar sokken voor 39 et, dat
gaat niet. De drukker maakte een fout, het moest
zijn 59 cent.

TENTOONSTELLING WERKSTUKKEN.
In „Ons Gebouw" aan de Brugstraat werd Zater-

dag- en Zondagmiddag door de Nederl. Schilders-
gezellenbond, afd. Zandvoort, een tentoonstelling
van werkstukken georganiseerd. Een twintigtal
schilders — onder wie dne patroons — volgde de
afgelopen winter een cursus onder leiding: van den
heer Rauwerda uit Haarlem en gezien de resultaten
met zeer veel succes.

Velen hebben deze expositie bezocht, o.m. Bur-
gemeester H. van Alphen en wethouder A. J. van
der Moolen.

LUCHTALARMOEFENING.
Dinsdagavond werd om 8 uur een luchtalarm-

oefening gehouden. We achten het momenteel nog
niet juist om critiek op deze oefening te leveren,
doch we spreken de wens uit, dat zulks de volgende
maal in het geheel niet nodig zal zijn.

„EXCELSIOR"
Het bestuur maakt bekend, dat a.s. Maandag l

April repetitie wordt gehouden in ,,Ons Gebouw"
Brugstr. 7 uur Accordeons; 8.15 uur Mondharmoni-
ca's. Iedereen wordt verzocht met het oog op onze
uitvoering op 20 April aanwezig te zijn.
Bovengenoemde vereniging houdt op Hemelvaarts-
dag 2 Mei een Nationaal Mondharmonica-concours
te Zandvoort, waarvoor de loting 2e Paasdag j.l. is
gehouden. 17 Corpsen nemen hieraan deel met 22
groepen. Ook is er een mars-wedstrijd aan verbon-
den. Dit concours omvat pl.m. 800 deelnemers.

Volgende week komen wij hier nader op terug.

J. SMIT
GLAZENWASSER
beveelt zich beleefd aan voor

alle voorkomende schoonmaakwerken
KONINGSTRAAT 33
v.h. Glazenwasser bij J. v. Eerden,
Bloemendaal.

TIEN JAAR KINDERHUIS „GROOT KIJKDUIN"
TE ZANDVOORT.

Uit goede bron vernemen we, dat het l April a.s.
10 jaar zal zijn geleden, dat de Dames Kuyters en
Schotanus het perceel Kostverlorenstraat 70 betrok-
Icen en er hun kinderhuis „Groot-Kijkduin" begon-
nen. Het huis bleek te voorzien in een grote be-
hoefte. Al heel gauw werd Kostverlorenstraat 105,
De Zandhoeve, de dependance, waar pl.m. 35 kleu-
ters een prettig, zonnig tehuis hadden.

Het werk door de beide dames tot stand gebracht,
groeide uit tot de Stichting „Groot KJjkduin".

Onder het tegenwoordige bestuur, waarvan Ds.
van der Vloed voorzitter, de heer Joh. Elffers pen-
ningmeester en mej. Blomberg van Haarlem secre-
taresse is, werd uitgekeken naar een betere behui-
zing. Het bekende Hotel „Garni" aan het Stations-
plein werd aangekocht, verbouwd door den heer
J. van Sluisdam en op 15 September 1936 betrok-
ken. Zomer en winter worden hier onder geheel be-
ïangeloze medische controle van het bestuurslid Dr.
Tichelaar pl.m. 130 kinderen van alle gezindten ver-
zorgd.

U kent ze toch allen, die vrolijke kleutertjes, die
zo vaak met hun Juffrouw door ons dorp wandelen
en al die schoolkinderen, die mede de Zandvoortse
scholen bevolken, en Juffrouw Nita, die al vanaf de
oprichting de trouwe hulp der Tantes is?

Het nieuwe huis is een enorme vooruitgang; maar
•het heeft één gebrek, en wel, dat er voor de jongens
«en veel te kleine speelkamer is. Het kon niet an-
ders worden geschikt. Het bestuur had gehoopt, dat
er met het 10-jarig bestaan in had kunnen worden
voorzien. De bouwplannen voor een speelzaal in de
tuin liggen al lang klaar; en misschien zou ook het
geld ervoor al zjjn bijeengebracht, als niet de oorlog
tussenbeide was gekomen. De giften onzer land-
genoten werden voor andere doeleinden gevraagd.
Wel is er voor de nieuwe speelzaal een gift toe-
gezegd van ƒ 1000,—; maar daaraan is een voor-
waarde verbonden; n.l. dat de rest Van het benodig-
de kapitaal ƒ 4000,-) vóór 1941 aanwezig moet
zon.

WIE HELPT???
Alle giften, ook kleine, zijn hartelijk welkom! Is

het niet een prachtige gelegenheid, om nu met
het 10-jarig bestaan, bestuur en directrices te ver-
rassen met een gift? Het giro-nummer is 317000.

Het plan bestaat, om l April 1940 voor de Groot
Kükduinkinderen tot een onvergetelijke feestdag te
maken, wy hopen, dat het zal gelukken en roepen
U toe: Steunt het mooie, maar moeilüke werk van
de Stichting „Groot

2 en U weet het

Ook de

Schoonmaak tijd f
is in vele opzichten •

Drogistentijd

is het leveren van
onze specialiteit

prima kwaliteit

Drogisterij L. Blaauboer
HALTESTRAAT 46 '"!•" oonoTEL. 2392 §

99999996999999999999999999999999

Groote

Propaganda-winkelweek
van de Vereeniging voor Vreemdelingen-Verkeer

om fraaie prijzen
HET PUBLIEK ALS JURY!!

Van II April t.m. 17 April a.s. wordt de propaganda-winkel
week gehouden.

De deelnemende winkeliers zijn kenbaar aan een deelnemerskaart in hunne etalages,
terwijl de namen dezer winkeliers tevens nog worden bekend gemaakt in een speciale
V.V.V.-Courant, welke gratis zal worden verspreid op Maandag 8 April.
HET PUBLIEK WORDT NU VERZOCHT DE ETALAGES TE KEUREN EN TE
BESLISSEN in welke etalage het meest reclame gemaakt wordt voor de V.V.V.
Voor de best geslaagde etalages zijn verschillende medailles beschikbaar gesteld; de
winkeliers.d ie dus het grootst aantal stemmen op zich vereenigd krijgen, komen in aan-
merking voor een prijs.

Verder zult U in verschillende etalages een letter aantreffen
Deze letters vormen gezamenlijk een slagzin, welke door het publiek moet worden ge-
vormd. Met dezen slagzin doet de V.V.V. een beroep op Uwe medewerking ter onder-
steuning van haar Propagandistisch Werk.
Ook hiervoor zijn prijzen beschikbaar gesteld, zoodafc het hier dus een wedstrijd betreft,
waaraan zoowel door het publiek als door de winkeliers wordt deelgenomen en
waarin beide groepen prijzen kunnen winnen.

VOOR HET PUBLIEK ZIJN BESCHIKBAAR GESTELD: <

3 geldprijzen (f 15, f W en f S)
welke worden uitgereikt in waardebonnen naar eigen goeddunken te besteden bij de
deelnemende winkeliers.

In de V.V.V.-courant zal nog worden geplaatst voor de Kinderen een Kruiswoord-Puzzle
en een Raadsel waaraan verbonden 4 prijzen eveneens uittekeeren in waardebonnen.enz.
Het publiek wordt verzocht tijdens deze Propaganda-Week de vlaggen uit te steken.

Waf heef f U dus te doen?
U zendt een brief in gesloten enveloppe, vermeldende:
Ie Duidelijk Uw naam en adres,
2e Den naam van den winkelier, die volgens Uw oordeel voor een prijs in aanmerking

komt. (Niet meer dan l naam).
3e Den door U gevormden slagzin.
Brieven moeten worden ingezonden uiterlijk op Dinsdag 16 April des avonds vóór S uur
aan het adres: BUREAU V.V.V., GR. KROCHT 10 (Gem. Bedrijven).
Op Enveloppe vermelden V.V.V. Prijsvraag-.

Inzendingen na dit tijdstip worden absoluut niet meer geopend
LAAT G E H E E L ZANDVOORT HIERAAN MEEDOEN!

DE PROPAGANDA-COMMISSIE
der
Vereeniging voor Vreemdelingen-Verkeer,
Zandvoortsche Handelsvereeniging
en
De Hanze.

E. KONING
Glazenmaker - Huis- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Swaluëstraat 10, telef. 2573

GLAS en VERFHANDEL

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR :
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Deze week als reclame:

Thee-kransjes
Confiturenkoekjes

van 50 cent
voor 35 et
p. ^ pond

Als extra reclame:
4 tompouces voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag. -

H.H» Huiseigenaren .
Laat nu uw SCHILDERWERK verrichten door be-
kwaam en betrouwbaar vakman.
Gevels vanaf ƒ 15,—; Keukens vanaf ƒ 8,—.
Ie klas uitvoering! \ ' > ^

H» J* Nouris, Brugstraat 6

T T E N T I E
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (ontwaden) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROOOE
GASTHTTISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen Ji andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN

In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Te koop gevraagd:

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, Tel.2164

Aannemersbedrijf

Fa, Luijendijk & Bisenberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

Het mooiste .geschenk!
Leuke KindeivFoto *s
bij U aan- huis opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f4,50
Formaat 13x18 cm.

Wü' fotograferen met onze speciale filmverlichting
zowel overdag als 's avonds.

Foto-Technisch Bureau ,,Succes"
PARALLELWEG 39 ZANDVOOBT

Glas- en Verfhandel
A. KROMHOUT

HALTESTRAAT 24
ANNEX DROGISTERIJ _ TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en ,Vs kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

, PETROLEUM, per uier.., .. ~..„ .. „10 ct„

Behangselpapier
Stalenboeken 1940 ter inzage >">• "
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAFONDPAPIER
Behangers disponibel. Plaktafel te huur

Eerste Zandvoorlse Papierhandel
P. M. VAN DEURZEN

Rozennolelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

C O S T U M I E R E
Mej. Aug* Bisenberger
Patronen naar maat. Pasklaar maken.
Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

Verhuurniijetfos ?
Gertenbachs Drukkerij

s
i

Zelfbescherming
DINSDAG 2 APRIL

spreekt de heer P. v. d. Mij e
in ONS GEBOUW, Brugstraat 17 voor de jj
N.V.L. over: B

Gezins- en B.
zelfbescherming 8

Aanvang 8.15 uur. Toegang vrtl. B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÏ"

FILMAVOND VOOR DE OUDEN VAN DAGEN.
Het Comité voor de Ouden van Dagen deelt het

volgende mede. Op Vrijdag 5 April a.s. zal in ge-
bouw „Monopole" aan het Stationsplein des avonds
8 uur een filmavond worden aangeboden voor de
Ouden, van Dagen te Zandvoort.

De heer T. Koper, exploitant van de bioscoop <
heeft het comité daartoe in de gelegenheid gesteld.

Er wordt een Hollandse film vertoond, waarin
onder meer de bekende film- en toneelartisten Jo-
han Kaart en Sylvain Poons spelen, die de oudjeq
zullen doen schateren van het lachen.

Verder een zeer mooi bijprogramma en ook zal
de oudjes een consumptie worden aangeboden. Het
wordt dus weer een f chte gezellige avond voor dei
oudjes.

Voor familieleden van de oudjes en verder voor-
zover er plaats is, zal een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar worden gesteld a ƒ 0,25 per persoon,
welke vanaf heden bij den heer W. Hildering, Kerk-
straat 25 zijn te bekomen. Voorziet U dus tijdig van.
plaatsen voor ze zü'n uitverkocht.

Het comité brengt bij voorbaat reeds namens de
oudjes hun dank over aan den heer Koper voor zijn
medewerking voor het welslagen van deze avond.

De toegangskaarten voor de oudjes zullen beginu
volgende week worden thuis bezorgd.

Het Comité voornoemd.

CHB. JTONGEMANNENVERENIGING.
2e Paasdag bezocht het grootste gedeelte van onze

vereniging de Bondsdag voor de provincie Noord-
Holland, die te Alkmaar gehouden werd. Ruim 500'
leden waren hier verenigd en genoten van een moot
en afwisselend programma.

Voor a.s. Zaterdag 30 Maart staat op ons pro-
gramma een conversatieavond, waarbij verschillende *
spelen beoefend zullen worden. ledere belangstel-
lende is natuurlijk van harte welkom.

InboetielveilJng
wegens sterfgeval

op Dinsdag 2 April a.s.
voormiddags te 10 ure ten overstaan van de Nota-
rissen S. Sierks Amsterdam en M. E. A van Oppen
te Heemstede, ten huize van wijlen den weled. heer
A. E. G. Sauveplanne, aan de

Kostverlorenstraat no. IS
De inboedel bevat o.a. fraaie mahoniehouten salon-
ameublement, eikenhouten eetkamer, dito pianola.
fraaie boeken, prachtige schilderstukken van goede
Meesters, Perz. en andere kleden en lopers, Jaars-
ma haard, kristallen kroon, kristal, glas en aarde-
werk, keukengerei. Verder herenkleding, linnen-goe-
deren, enig zilverwerk en een partij sigaren en wat
verder te bezichtigen zal zijn op Zondag 31 Maart
en Maandag l April van 10—4 uur.
De Makelaars OHR. ROUFFAER en J. WATER-
MAN, Taxateur, telefoon 2092.

FEESTAVOND Z.V.V. „ZANDVOORT"
Optreden van Sylvain Poons.

Op Zaterdagavond 6 April a.s. organiseert de voet-
balvereniging „Zandvoort" een grote feestavond ini-
Gebouw „Groot Badhuis". Aanvang 8.15 uur. Het
is aan de feestcommissie gelukt den zeer bekenden,
revue-, film- en radio-komiek Sylvain Poons "te
engageren. Door hem zullen o.a. worden opgevoerd:
De eeuwige driehoek „Eenmansdrama", „De school-
meester geeft les in de vaderlandse geschiedenis"
en „De kleine grote jongen". Tevens treedt de heer
Sylvain Poons op als confereneier.

Een groot succes belooft voorts te worden de
medewerking van de toneelvereniging <Je Phoenix-
Door deze vereniging wordt opgevoerd het bhjspeï
„Arme Rijken" en de toneelschetsen „De huiselijke
bokswedstrüd", „Ochtendgymnastiek" en „Het ont-
bfft". Als bijzondere attractie het optreden van The
Harlem Negroes, (3 negerzangers). Een groot, bal
met vele attracties zal de avond besluiten. De dans-
muziek wordt verzorgd door het Allround Orkest
„The Margians". Balleiding heeft de heer J. Stol Jr

Toegangsbewijzen zyn verkrijgbaar bij: Sig.-
mag. J. Water, Stationspi., Sig.-mag. E. Kerkman.
Haltestr., S. Koper, Pakveldstr.34, J. Visser, Koning
straat 67, J. de Muinck, Bilderdijkstr. 9 en J. Keur,.
v. Ostadestr. 22. Leden op vertoon van diploma heb-
ben recht op 2 kaarten tegen halve prijs, welkerult-
sluitend verkrijgbaar zijn bij J. Kern-. Militairen
hebben toegang tegen gehalveerde prijzen, alléén
's avonds aan de zaal verkrijgbaar.

De verloting vindt op deze feestavond plaats. De-
genen, die deze feestavond willen bijwonen worden
opgewekt zich zo spoedig mogelijk van plaatsbewij-
zen te voorzien, daar de aanvraag reeds groot Is.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 31 Maart 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK EST HERSTELD VERBAN»
Brederodestroat 31

Zondag 31 Maart 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed.
nam. 5 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 31 Maart 10 en 5 uur: de hr. J. v.d.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 31 Maart 10.30 uur: Dr. A. .H. Haentjea
van Haarlem.

Maandag l April 's avonds 8 uur: Vrouwenavond.

* NED. CHK. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer Joh. H. van Oostveen, evangelist

te Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 30 Maart Einde v.d. Sabbath te 7.13 uur.
Vrijdag 5 April Aanvang van de Sabbath 6.30 uur..
Zaterdag 6 April Einde v.d. Sabbath 7.26 uur.

JAPONSCHORTEN
SWINGPLISEEROKJES 36—38—40
Grote sortering

Wol- en handwerken
De nieuwste HOOFDDOEKEN.
Luxe GLAS, PORCELEIN en AARDEWERK.

MAGAZIJN L i JJ FL Li i rfi Q.

Grote Krocht II - Telefoon 2754
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ANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BA.DCOURA.NX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers f 0,10

Giro no. 9446

Uitgave Hertenbachs Drukkerij Zaudvoort

A D V E R T E N T I E N :

van l—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bij contract en in de badgastenlljst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel f 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Het is beter het goede te doen, dan het kwade
te vrezen.

GELDT DIT OOK U?
In ons nummer van 9 Maart j.l. drongen we er

btf onze lezers op aan een bijdrage te storten ten
behoeve van de bloedtransfusiedienst en wendden
ons daarbij speciaal tot die lezers, die zich niet
opgeven konden (of wilden) als donor. Wie geen
bloedgever kon of wou zijn, moest — zo meenden
wij — -toch geldgever willen zijn ten behoeve van
deze in oorlogstijd noodzakelijke dienst, welke ech-
ter reeds thans ingesteld wordt — moet worden —
en dus ook reeds thans voor grote uitgaven staat.

Deze uitgaven — zo deelden we mee — zün ge-
raamd op l cent per inwoner;(Zandvoort moet dus
ongeveer ƒ 100,— opbrengen, wil het in zyn plicht
ten deze niet tekort schieten.

"Vaat officiële zijde deelde men ons deze week
echter mede, dat nog slechts de helft van dat be-
drag bij elkaar is en verzocht ons daarom nog eens
de aandacht van onze lezers op deze zaak te willen
vestigen, opdat ook de andere helft er nog komt en
liefst zo spoedig mogelyk.

Natuurlek zijn we daantoe gaarne bereid, hoezeer
het ons ook tegenviel, dat er over zodanige zaak
tweemaal geschreven moet worden om een luttel
bedrag van ƒ 100,— bij elkaar te brengen. Een
luttel bedrag, ja zeker, want als 20 personen ge-
middeld ƒ5,— geven, is dat bedrag er. En zouden
er in Zandvoort niet heel wat meer dan 20 perso-
nen zijn, die voor dit doel gaarne ƒ 5,— en zelfs
meer offeren? En zouden er niet vele malen 20
personen zijn, die zeer gaarne een rijksdaalder of
een gulden storten? Waarom ze het dan niet doen?

Ach, zoals altijd :-zü komen er niet toe. Doordat
ze het niet dadelijk doen, komt er van uitstel zo
gemakkelijk weer uitstel en ten slotte afstel.

Lezers, gaat het niet zó? Waart ook gij niet be-
slist van plan een bijdrage te storten en is het ook
b« U tenslotte niet in het vergeetboek geraakt?
Ju? Welnu, laat dat dan met voor de tweede maal
gebeuren: Zendt nu dadelijk uw bijdrage in. contan-
ten of per giro aan den heer J. J. L. A. wynne,
Zandv. Apotheek, Haltestraat 8, postrek. 293826, of
aan de Gemeente-Secretarie ,afd. Alg. Zaken.

Schenkt U dan nu zelf de voldoening van een
goede daad en daarmee aan ons de bevestiging van
ons vertrouwen in uw solidariteit.

REDACTIE.

BEKENDMAKING.
Het hoofd van het gemeentebestuur van Zand-

voort brengt ingevolge artikel 36, 4e lid van de
woningwet ter openbare kennis, dat de raad der
gemeente Zandvoort bij besluit van 28 Maart 1940
uo. l—3 heeft bepaald, dat een plan van uitbrei-
ding voor de gemeente wordt voorbereid.

Zandvoort, 29 Maart 1940.
De Burgemeester van Zandvoort,

VAN ALPHEN.

CONCERT ZANDV. GEM. ARBEIDERS ZANG-
VERENIGING „DE STEM DES VOLKS"

De Zandvoortse Gern, Airbeiderszangvereniging
„De Stem des Volks", dir. de heer J. Post, gaf op
Zondag 31 Maart een geslaagd concert in Groot
Badhuis. Medewerking werd verleend door de heren
W. v.d. Boom, bariton; Pierre Verdonck, piano-
begeleiding en „Haarlems Trio".
" De Voorzitter, de heer Molenaar heette de aan-

•wezigen welkom en wees op de moeilijkheden, waar-
mede de koren in deze zo spannende tijd te kam-
pen hebben. Spr. spoorde vooral de Zandvoortse
zangers en zangeressen aan zich bij het koor aan
te sluiten.

Het koor, dat uit vrij goed materiaal bestaat,
opende met „De strijders" van Isr. J. Olman, dat
a capella, levendig werd gezongen. Hierna kwamen
drie koorwerkjes: „Boodschap op de hei" van mevr.
Troelstra (als compositie wat onbeduidend) en de
beide oud Nederl. liederen „lek seg Adieu" bew.
Röntgen en „Die Winter is vergangen", bew. Al-
•tink, die een alleszins bevredigende vertolking kre-
gen. Vooral het laatste was heel goed van voor-
dracht en zingen.

Hiermede oogstten dirigent en koor wel succes;
m.i. was dit van het koor de beste prestatie van de
avond. Deze nummers werden begeleid door het
„Haarlems Trio".
Vervolgens'maakten wij kennis met den nog jongen
bariton-zanger W. v.d. Boom, die zich in een „Aria
uit de Figaro" van Mozart en Recitatief en Aria
uit „Xerxes" van Handel liet horen. De heer Boom
(beeft een sympathiek geluid, dat zeker bij voort-
gezette studie aan glans zal winnen. Hoogte en
laagte wachten op meer^ ontwikkeling. Hij is nog
leerling van mevr. Di Moorlag en wy twijfelen er
niet aan, of deze bekende zangpaedagoge zal hem
•wel in het juiste spoor leiden.

Als intermezzo trad „Haarlems Trio" op. De he-
ren brachten ons enkele goede salonstukken van
Kreisler, waarmede zy een welverdiend succes te
boeken hadden.

Daarna vergastte de heer Boom ons wederom op
«en paar soli, n.l. Aria uit „Don Juan" van Mozart
en „Danza" van Rossini. Hij zong beide nummers
cp hoogst verdienstelijke wijze. Zijn partner de heer
Pierre Verdonck verdient een bijzonder woord varj
lof, behalve als begeleider, ook voor zijn eminent
Mozart-spelen. Als toetje kregen we Tosti's „Adio"
4e horen.

Het koor besloot het eerste deel van het pro-
gramma met „Eerste Stryd-Fantasie" bew. H. Al-
ünk.

Na de pauze werden we wel wat teleurgesteld bij
het luisteren naar „Lentenacht-Pantasie" van J.
Paardekoper. Met het uitvoeren van dit stuk deed
men beslist een misgreep. Wat wy hier hoorden kan
toch bezwaarhjk als compositie geaccepteerd wor-
den. Er schuilt geen vasthoudende muzikale ge-
dachte in en daardoor is 't werk ook erg styiloos.
Aan reminiscenties geen gebrek. Af en toe komen
EO heeriyk, Haydn, Clementie, zelfs Schumann om
de hoek kijken. Ja, zo kan men de courant wel
componeren! Overigens is het werk van een vak-
man, die geen storende fouten zal maken, maar
— componeren is toch nog wel iets anders. Afgezien
ran deze op- en aanmerkingen over het stuk, mag
ik niet nalaten het koor en de beide solisten: mej.

Terwee, sopraan en den heer Horeman te gedenken
voor de moeite die men aan het instuderen be-
steedde.

En ook de heer Post verdient een woord* van
waardering voor de wyze, "waarop hij zich van zijn
taak kweet.

Het is alleen maar jammer, dat men zijn tijd en
moeite niet aan iets beters gaf. Een volgende keer
dus geen minderwaardig werk op 't programma.

De zaal was niet vol, maar die er waren hebben
de diverse prestaties met aandacht gevolgd.

Tenslotte vermeld ik nog even, dat de solisten
schone bloemen in ontvangst hadden te nemen.

JAC. BONSET.

25-JARIG JUBD1EUM.
Dinsdag j.l. herdacht mej. J. Keur, beter bekend

als juffrouw Janna, het feit, dat zij 25 jaren gele-
den als helpster aan de openbare bewaarschool
verbonden werd. Deze dag is niet zonder huldigin»
gen voorby gegaan, hetgeen ook zeer begrijpelijk is.

Des morgens werd de jubilaresse per auto van
haar woning gehaald en op school door de kinde-
ren met een speciaal welkomstlied toegezongen. Het
hoofd van de school, mej. Van den Bergh sprak
haar voorts op waarderende wijze toe, terwijl ook
de Wethouder van Onderwijs, de heer A. J. van der
Moolen, het woord voerde.

Tal van blijken van belangstelling mocht de ju-
bilaresse van alle kanten ontvangen. Door het per-
soneel en vrienden werden haar een servies en een
schemerlamp aangeboden. Voorts toonden een groot
aantal bloemstukken — o.a. van het gemeente-
bestuur — aan, dat haar werk in de afgelopen 25
jaren zeer gewaardeerd is. By de aanwezigen merk-
ten we bij de huldiging nog op Burgemeester H. v.
Alphen, de wethouders Corn. Slegers en A. J. v.d.
Moolen en den loeo-secretaris, den heer Bosman.

FEESTAVOND V.V.V.
De kaartverkoop voor a.s. Zondagavond in Groot

Badhuis is geen groot succes geweest! De leden van
V.V.V. zullen moeten ervaren, dat het niet opgaat
de laatste dag plaatsen te bespreken.

Bij een gelegenheid als deze, met een modern
blijspel als „Jean" en artisten als Ko Arnoldi, Willy
Haak, mevr. Rooyaards en een bal onder leiding
van Jan Stol, moet het niet nodig zijn om affiches
in het dorp op te hangen.

Thans is deze avond voor ieder toegankeUjk.
Zaterdag de gehele dag kaartverkoop bij de WV

Stationsplein.
Natuurlijk is.de zaal uitverkocht!
Alle kosten inbegrepen (programma, belasting)

ƒ 0,50.
Bovendien kunt U diverse mooie prijzen winnen.
Het 500e lid dat zich aanmeldt ontvangt een zeer

mooi cadeau.

„DE VROUW VAN VROEGER EN NU"
Vrijdagavond sprak voor de Soc. Dem. Vrouwen-

club in Ons Gebouw aan de Brugstraat mevr. Tho-
massen—Lind over het onderwerp „De vrouw vroe-
ger en nu".

OPVOERING VAN „GOUDVISJE"
De toneelvereniging Op Hoop van Zegen zal op

Zaterdag 13 April in theater Groot Badhuis onder
leiding van den heer J. H. L. Hendriks ten tonele
brengen het drama „Goudvisje" in drie bedrijven
door Nouhuys.

Door omstandigheden was het niet mogeiyk eer-
der met een toneelstuk te komen.

„Goudvisje" is een stuk, dat iedereen van het
begin tot het eind zal boeien, mede dank z« de
ernstige inhoud. De belangstelling voor deze uit-
voering is reeds groot en het bestuur raadt dan
ook een ieder aan zich vroegtijdig van plaatsen te
voorzien. Voor nadere byzonderheden verwezen we
de lezers naar de biljetten, welke overal in het dorp
hangen.

We delen nog mede, dat tijdens het bal onder
leiding van den heer Joh. van Duin, het bekende
duo Jimmy.en James zyn medewerking zal ver-
lenen. Het belooft een goede avond te worden!

BEGIN VAN BRAND.
In de nacht van Maandag op Dinsdag werd in

perceel Brederodestraat 207 een begin van brand ge-
constateerd. Door oververhitting van de open haard
was een balklaag gaan branden, gepaard gaande
met een sterke rookontwikkeling. Politie en brand-
weer waren het vuur echter snel meester.

O. en O. AVOND,
De bezoekers, die j.l. Woensdagavond in gebouw

.Monopole" aanwezig waren om naar „Trader Horn"
te gaan kyken, hebben waar voor hun geld gehad.
Toen n.l. de film afgelopen was trad een luitenant
ten tonele, die aan de aanwezigen vroeg niet naar
huis te gaan, doch om tot een uur te blijven, daar
direct een O. en O. avond werd georganiseerd. En
inderdaad om ongeveer elf uur werd het program-
ma geopend door een militair orkest van ongeveer
tien man, dat een buitengewoon succes oogstte. Van
11 tot l uur heerste er dan ook vrolijkheid en waar-
dering voor dit muziekgezelschap. Vrohj'ke, bekende
wysjes werden ten gehore gebracht, maar ook—en
op gevoelvolle wijze — b.v. het „Ave Maria" door
een cellist met pianobegeleiding. Een conferencier
was eveneens aanwezig, die reeds spoedig met zijn
vrolijke liedjes de juiste stemming teweegbracht.
Byna niemand verliet dan ook voor het einde het
lokaal, wel een bewys, dat dit onverwachte buiten-
kansje gewaardeerd werd.

TONEELVERENIGING „DE SCHAKEL"
Het bestuur deelt ons mede, dat De Schakel op

21 April a.s. haar eerste lustrum zal vieren, wat op
luisterryke wijze zal geschieden.

Zoals reeds eerder bekend gemaakt is, is het be-
kende biyspel „Pomarius" in studie genomen, welk
stuk onlangs door de Radio ten gehore gebracht is.

Zij die dit büjspel by hun luidspreker gevolgd
hebben, ikunnen dit stuk nu dus ook in Groot Bad-
huis zien en wel op 21 April a.s.

De toneelavonden tvan De Schakel waren dit
seizoen steeds vol, doch op deze lustrum-f eestavond
zal de zaal van G-root Badhuis zeker te klein zyn.
Want het toneelminnend publiek zal dit lustrum-
feest van De Schakel, dat nog net voor het bad-
seizoen valt, stellig niet willen missen. Dit zal dan
ook een waardig slot zyn van dit toneelseizoen.

TT kunt nu reeds entreekaarten bestellen en be-
spreken bij W. Ohr. HUdering, Kerkstraat 23.

SPORT

VOETBAL

Een schrale oogst.

Tegen aller verwachting in heeft Zandvoort l het
•Zondag toch tot een overwinning kunnen brengen,
maar dat is dan ook het enige succes der in de
KNVB spelende Zandvoortse elftallen.

De geelblauwen, die D. de Muinck, Jan Weber en
Harry Bloemendal weer in de gelederen hadden,
doch daarentegen Evert Keesman misten, welke
laatste dezer dag naar West-Indië is vertrokken,
hebben tegen het Haarlemse Ripperda een goede
party voetbal laten zien en bleven met 2-0 m de
meerderheid. Zonder het backstel Weber-Schweins-
bergen te kort te doen, gebiedt de eerlijkheid te
vermelden, dat die nul voor een belangrijk deel op
rekening van doelman Visser mag worden geboekt,
die een paar bijna zekere doelpunten op kranige
wyze wist te voorkomen. Het was de wedstrijd van
Jan Visser.

Zeemeeuwen l heeft tegen Hillinen wel heel erg
teleurgesteld. Hoewel techniek nooit het sterkste
wapen der oranjezwarten is geweest, was deze wed-
stryd van de zijde der thuisclub geheel van enig
systeem gespeend. Er werd wel hard, maar zonder
overleg gewerkt. Diverse malen werd de voorhoede
door elkaar gegooid, maar het drong blijkbaar tot
niemand door, dat de fout niet in de aanval, maar
in de half linie school. De Wid op de spilplaats was
er hopeloos uit, liep van het kastje naar het muur-
tje, bevond zich gewooniyk naast, inplaats van ach-
ter de voorhoede en vormde in geen geval de seha-
kel tussen de toch al niet sterke verdediging en de
aanval. Voorts werd de linkshalfplaats al heel zwak
bezet door C. Keur, die m militaire dienst is en,
naar hei; ons voorkwam, Zondag voor het eerst in
dit seizoen weer de voetbalschoenen had aangetrok-
ken. Waarom Co Pranssen, die langs de lijn de wed-
strijd volgde, deze plaats niet innam, is ons on-
bekend.

Zeemeeuwen 2 bleef met de oneven goal van de
7 tegen WB in de minderheid, terwijl Zandvoort 2
op eigen veld met 3-1 de meerderheid van de Ken-
nemers-reserves moest erkennen.

Zeemeeuwen—Hillinen, O—2.

Drommel had de toss gewonnen en verkoos met
de wind in de rug te spelen. Dit was voordebezoe-
kers echter geen bezwaar om de zaken flink aan
te pakken ea reeds dadehjk hadden zij gezien waar
het zwakke punt in de Zeemeeuwen-defensie
school. Onophoudeiyk ging de bal naar de rechter-
vleugel, die een voortdurende bedreiging voor Drom-
mel vormde. Hennis hield er na 25 minuten spelen
een onverwachts schot op kranige wyze uit. Kort
daarop kreeg van Loon aan de andere zijde een
kans tot scoren, maar z'n schot was te zacht.

Na een half uur gingen midvoor en rechtsbinnen
der blauwwitten op zig-zag-wijze door de verdedi-
ging der Zeemeeuwen en van dichtbij gaf laatst-
genoemde Hennis geen kans. 0-1.

Een schermutseling voor het doel van Hillinen
werd besloten met een boogballebje onder de lat,
maar een der backs kopte het leder nog juist uit
het verlaten doel. Linksbuiten Molenaar besloot
een keurig staaltje" voetbal der gehele voorhoede
met een voorzet, welke door Hendriks juist over
de lat werd gekopt. Ken minuut voor rust wist de
middenvoor van Hilhnen alleen door te breken,
maar op het kritieke moment vergat hy te schieten.

De optimistische Zeemeeuwen-aanhanger, die
met stelligheid dorst te beweren, dat de thuisclub
met de wind tegen veel beter spel zou laten zien,
scheen in het begin van de tweede helft nog byna
geUJk te krijgen. Maar toen na 10 minuten de be-
zoekers zich los werkten, was het meteen weer raak
ook. De rechtsbuiten, geheel vrij staande, gaf een
goede voorzet en rechtsbinnen Vreeken kopte het
leder onhoudbaar in. O—2.

Maar de voorhoede der oranjehemden gaf het
nog niet op.

Hendriks toonde plots een verrassende activiteit,
maar zag de bal naast gaan. Een prachtig schot
van Molenaar sloeg de doelman der gasten ovgr de
lat. Aangezien de halflinie echter zoek was, ontbrak
de ruggegraat en ging elke weggewerkte bal zonder
veel moeite tot in het deelgebied der thuisclub.
Dank zy het goede werk van den spil van Hillinen
waren de uitvallen der gasten trouwens veel ge-
vaarhjker. Dat bleek na 23 minuten, toen Hennis
al zyn capaciteiten nodig had om een gevaariyk
schot uit het doel te houden. De opnieuw ingescho-
ten bal werd door Broerie Keur echter met de hand
gestopt, maar de toegestane strafschop vond de paal
op haar weg. Op wonderbaarhjke wüze ontsnapte
het doel der thuisclub toen tot 3 maal toe aan een
doorboring.

Daarop begon de Zeemeeuwen-voorhoetJe eert
soort van hutspot te maken, waarby Loos o.i. in
deze omstandigheden heel wat beter bruikbaar op
de linkshalfplaats, naar de vleugel verhuisde. Hy
loste daarvandaan eens een schot in de uiterste
hoek, dat wy reeds als doelpunt telden, maar de
doelman van Hillinen wist de bal te stoppen.

Toen scheidsrechter Miezerus, de snelste man uit
het veld deze dag, het eind floot, had de minst
slecht spelende ploeg gewonnen.

Het programma

voor a.s. Zondag vermeldt:
Thuis: Zeemeeuwen-Ripperda en Zandvoort 2-

DIO.
Uit: Schoten-Zandvoort en de Kennemers 2—

Zeemeeuwen 2.
Zowel de oranjehemden als de geelblauwen krij-

gen dus een zware partij. Wanneer Zeemeeuwen
haar verdediging niet behoorlijk versterkt, vrezen
wy, dat ze een nieuwe nederlaag tegemoet gaat.
Zandvoort kan er op rekenen, dat Schoten er alles
op zal zetten om haar achterstand in te lopen. By
een overwinning daarentegen kan de Muinck c.s.
het kampioenschap niet meer ontgaan.

J.3.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Zandvoort l bleef op de goede weg voortgaan en
wist 1.1. Zondag de zware uitwedstajd tegen Rip-
perda met 2-0 te winnen. Vooral vóór de rust
speelde Zandvoort zeer goed en wist een 2-0 voor-
sprong ,te krijgen. Ripperda zette in de tweede helft
alles op de aanval en hoewel zy kansen genoeg kre-
gen, slaagden zij er niet in Zandvoorts keeper te
passeren.

Zandvoort 2 speelde thuis tegen Kennemers 2.
Partijen wogen in het veld goed tegen elkaar op,
alleen de voorhoede der bezoekers was iets actiever
en scoorde een drietal doelpunten. De geelblauwen
wisten slechts één doelpunt te maken, zodat deze
wedstrijd met 3-1 werd verloren.

Zandvoort 3 won met 2-0 van Zeemeeuwen 3. Met
de rust was de stand nog dubbel blank, zodat de
beslising pas in de tweede helft werd verkregen.

Ook Zandvoort 4 wist thuis tegen S.V. '34 een
overwinning te bevechten. De achterhoede was dit-
maal goed op dreef, terwijl de voorhoede net ge-
noeg doelpunten wist te maken om de puntjes in de
wacht te slepen. De stand werd 2-1.

Junioren a ging bij EDO junioren op bezoek. In-
dertrjd leden de geelblauwen een smadelijke 12-0
nederlaag. Nu hebben zy uit een ander vaatje ge-
tapt en het resultaat werd een eervol 2-2 gelijk spel.

Tenslotte speelden Zaterdagmiddag de adspiran-
ten in Haarlem tegen HPC adspiranten. Er werct
met 2-1 verloren.

A.s. Zondag heeft Zandvoort l wederom een zeer
moeilijke uitwedstrijd en wel tegen Schoten. Mocht
het aan Zandvoort gelukken minstens één punt bin-
nen te halen of te winnen, dan wordt de kans om
boven aan te eindigen zeer groot. Momenteel heeft
Zandvoort de leiding met 4 punten verschil op
Schoten.

Zandvoort 2 speelt thuis om 2 uur tegen net
eerste elftal van DIO. Mits de voorhoede op dreef
is, kan het een overwinning worden.
Het volledige programma luidt als volgt:

Schoten-Zandvoort, 2 uur.
Zandvoort 2-DIO, 2 uur.
DOA-Zandvoort 4, 10 uur.
Zandvoort jun. a—Zeemeeuwen jun, 10 uur.
Zandvoort jun. b—Ripperda jun., 10 uur.

Zaterdagmiddag:
Haarlem adsp. b—Zandvoort adsp., 3 uur.
We delen onze leden mede, dat zij op vertoon van

hun diploma recht hebben op twee kaarten voor de
feestavond van hedenavond (Zaterdag). Deze_kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij J~. Keur, v. Ostadestraat 22,
tot Zaterdagmiddag 6.30 uur. Daarna aan de zaal.
Wacht echter niet tot het laatst. J.K.

Officiële Mededeling-en
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telefoon 2358-

Uitslagen van Zondag j.l.:
Zeemeeuwen l—Hillinen l, 0-2.
WB—Zeemeeuwen 2, 4-3.
Zandvoort 3—Zeemeeuwen 3, 2-0.
Hillegom 2—Zeeumeeuwen 4, 3-1.
Bloemendaal jun.-Zeemeeuwen jun., 4-0.

Adspiranten-competitie:
Haarlem a—Zeemeeuwen a, 12-1.
Haarlem e—Zeemeeuwen b, 8-0.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:
Zeemeeuwen 1—Ripperda l, 2 uur.
Zeemeeuwen 2-HPC 2, 10.30.
Zeemeeuwen 3—Bloemendaal 3, uitgesteld.
Zeemeeuwen 4-DCO, 10 uur.
Zandvoort jun.—Zeemeeuwen jun., 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen a-VI. Vogels, 2.30
Zeemeeuwen b—THB b, 2.30.
Maandagavond 29 April a.s. om 9 uur zal in ona

clublokaal de verloting worden gehouden ten bate
van het trainingsfonds.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering ten huize
van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

LEERT ZWEMMEN BIJ DE Z.R.B.!
De Zandvoortse Reddingsbrigade staat niet alleen

te Zandvoort goed bekend, maar mag zich ook in
grote belangstelling van buiten verheugen. En toch
waarderen de inwoners niet altyd het werk van'
de brigade. Voor de leden is ojn. de" gelegenheid
opengesteld om voor een luttel bedrag ook in de
wintermaanden de zwemkunst „bij" te houden, waar
toe elke Donderdagavond in Stoops Bad te Over-
veen een uur ter beschikking is gesteld. Van 9 tot
10 uur des avonds kunnen de leden van de ZÏÏ.J3.
zich oefenen, maar niet elk lid is op dit uur trouw
aanwezig. Het bestuur en de commissieleden reke-
nen er nu echter op, dat a.s. Donderdagavond een
groot aantal leden in Stoops Bad aanwezig 33.
Maakt dus Uw Donderdagavond vry en gaat op'
eigen gelegenheid zwemmen. De kosten zyn slechts
25 cent.

"~ STANDPLAATS IJSKARREN.
Ter gemeentesecretarie liggen ter lezing de voor-

waarden, waaronder door burgemeester en wét-
houders zullen worden verpacht de standplaats voor
yskarren.

De inschrüvingsbiljetten moeten vóór 15 Aprü
1940 by burgemeester en wethouders zyn inge-
diend.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 29 Maart tJn. 4 April 1940.

Geboren: Plorentius Gerardus Jozef, zoon van
H. A. van Deursen en E. Jansen, Kerkstraat 12.

Ondertrouwd: G. H. van Zomeren en W. Vos,
Brederodestraat 136; C. C. Snellens en H. Janse.
Lange Herenvest 12, Haarlem; J. de Wit en M. E.
J. v.d. Steen, Noorderstraat 49.

Getrouwd: T. P. Logmans en L. van Duivenbodea
Ten Katestraat 8.

KORRESPONDENTD3.
Heer B. — By nader inzien achten we het toch

beter uw stuk niet te plaatsen. O.i. kan de „grief"
beter op een ouderavond van de betreffende school
ter sprake worden gebracht, althans in eerste in-
atantie.

Heer A. St. - Overbodig wegens eigen bericht.



Waarschuwing
Inwoners van Zandvoort

Donderdag a.s. begint de groote
PROPAGANDA-WINKELWEEK

Winkeliers
U weet allen wat U te doen hebt.
Zorgt op tijd gereed te zijn.

Inwoners van Zandvoort
Besteedt Uw volle aandacht aan iedere
etalage; Er kan een letter in liggen, welke
noodig' heeft om Uw slagzin te vormen en
dus een prijs te winnen.
Schrijft U tevens op, welke winkelier de
beste reclame gemaakt heeft voor de V.V.V.-
De deelnemende winkeliers zijn vermeld in
het EXTRA NUMMER, der V.V.V.-Courant
welke U op Maandag 8 April a.s. GRATIS
wordt bezorgd.

VLAGGEN UIT!

INGEZONDEN.

Zandvoort, 28 Maart 1940
Geachte Redactie, Naar aanleiding van enige in-

gezonden stukken (ten rechte: één' berichtje van
onzen correspondent en één ingezonden stuk, Red.)
betreffende O. en O. in de Zandvoortse Courant
van resp. 16 en 23 Maart j.l. heb ik de eer U be-
Jeefd enige plaatsruimte in uw blad te verzoeken.

Allereerst enige opmerkingen betreffende het
artikel van 16 Maart j.l.

De opmerking betreffende de „aftandse revue"
komt mij zeer overdreven voor. Bovendien zou een
beetje beleefdheid in het verslag zeer op zijn plaats
zijn en op prijs worden gesteld. Steller schijnt geen
idee te hebben van samenwerking tussen burger
en soldaat; als hij hiervan wel enig begrip heeft,
spijt het mij te moeten constateren, dat hij zich
een ogenblik heeft laten gaan, een ogenblik waarin
hu zijn vlijmscherpe critiek heeft uitgespuwd.

Zeer tot mijn spijt moet ik het woord „uit-
gespuwd" bezigen daar het mij, en niet mij vele
anderen, voorkomt, dat in het bewuste artikel geen
critiek is neergeschreven, doch venijn is uitgespuwd,
als zouden hier twee partijen tegenover elkander
staan.

(Onze corresp. gaf in een 12-regelig berichtje zijn
oordeel. Dat dit ongunstig, zelfs zeer ongunstig
moest luiden lag niet aan hem doch aan het ge-
bodene, en wij moeten constateren, dat de wijze
waarop hij dit deed wél kort en scherp maar niet
onbeleefd was en stellig niet grof persoonlijk, wat
inzender zelf wel is. „Uitgespuwd", foei! Red.).

De schrijver van het artikel van 23 Maart j.l. is
tenminste binnen de grenzen der beleefdheid geble-
ven, hoewel hij ook geen rekening heeft gehouden
met de kwetsende indruk welke zijn woorden maken
op de personen, welke dag in dag uit voor O. en O.
hun krachten geven. Steller heeft ook geen reke-
ning gehouden met het feit, dat deze avonden niet
worden gegeven voor de burgerij van Zandvoort,
doch voor de aldaar gelegerde militairen.

Aan verschillende militairen van het eskadron
is gevraagd hun mening weer te geven omtrent het
gestelde in de bovengenoemde artikelen.

Zonder uitzondering gaven zij hun afkeuring hier
over te kennen, hetgeen toch ook wel iets zegt. Het
is toch absurd te veronderstellen dat deze militai-
ren niet kunnen beoordelen, of deze avond zodanig
was, dat hierover zo critisch moest worden geschre-
ven als in deze twee artikelen is geschied.

Schrijver heeft natuurlijk geen moment bedacht,
welk een ontevredenheid hij met het stellen van
zijn artikel had kunnen zaaien in een onderdeel;

Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken

Werkplaats:
HOGE W EG 52 ACHTEROM 1
Thans telefonisch aangesloten onder

nummer 2775
ik neem aan dat deze opzet niet aanwezig is ge-
weesfc.

Toch zou ik hem, terwille van de goede harmonie
welke hier op Zandvoort tussen burger en soldaat

aanwezig is, beleefd willen verzoeken in de toe-
komst niet eerder een stukje te willen schrijven al-
vorens hij omstandigheden en eventuele gevolgen
goed onder de ogen heeft gezien.

Zeer dankend voor de verleende plaatsruimte in
Uw gewaardeerd blad, verblijf ik. -

Hoogachtend,
A. MESS, Adm. l Res. E.H.

Op enkele punten in bovenstaand stuk willen we
op verzoek van de redactie wel even ingaan, hier-
mede niet de verwachting hebbende den inzender
te overtuigen.

Dat we geen idee hebben over de samenwerking
tussen burger en soldaat zullen we maar voor ken-
nisgeving aannemen. De militairen hebben echter
nog niet te klagen over de medewerking van de
burgers; vooral op ontspanningsgebied staan onze
plaatselijke verenigingen klaar, hoewel dit door de
militairen niet altijd is gewaardeerd. Een bepaalde
vereniging, welke een goed toneelstuk voor de inill-
tairen wilde opvoeren (een stuk dat voor het gehele
land is goedgekeurd!), kreeg van de militaire auto-
riteiten het bescheid, dat van de opvoering niets
zou kunnen komen, hoewel deze personen het stuk
zeer waarderen Ra, ra wat is dat?

Wij zijn het volkomen met den heer Hendriks
eens, dat de plaatselijke verenigingen een beter
programma kunnen samenstellen dan wat door de
algemene O. en O. (niet te verwarren met het
plaatselijke) naar voren is gebracht.

De „aftandse" revue bestond alleen en uitslui-
tend uit gooi- en smijtscènes; natuurlijk werd hier-
om wel eens gelachen, maar daarom is het nog geen
goede revue! Men moet de militairen niet een min-
derwaardig product voorzetten, maar een revue,
welke moet bestaan uit een lach en een traan.

Er zouden militairen geweest zijn, die de revue
prachtig vonden, maar we kunnen er ook tientallen
opnoemen, die deze revue een wanproduct noemden.
Interessant is de laatste alinea van den inzender.
„Omstandigheden en eventuele gevolgen" hadden
eerst onder ogen gezien moeten worden. Er waren
dus „omstandigheden"? Waarom deze dan vooraf
niet medegedeeld?

Deze revue werd alleen en uitsluitend voor de
militairen georganiseerd. Goed! Maar waarom dan
op het laatste ogenblik de burgerij uit te nodigen.
Misschien om de zaal te vullen? Zonder de burgers
zouden er dan ongeveer 150 militairen geweest
zijn

Zonder op andere details in te gaan, bljjven we
van mening, dat deze revue-avond een grote sof
was. Ziezo, dit is weer .uitgespuwd"!!

OORRESPONDENT.

Behangselpapier
Stalenboeken 1940 ter inzage
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAPONDPAPIEE
Behangers disponibel. Plaktafel te huur

Eerste Zandvoorlse Papierhandel
P. M. VAN DEURSEN.

Rozemiobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

Ook voor Uw schoenreparatie naar

Alles eerste klas werk en materiaal.

HEREN ZOLEN en HAKKEN ƒ 1,50
DAMES ZOLEN en HAKKEN „ 1,25
KINDER ZOLEN en HAKKEN, vanaf , l,-

Onder rijkstoezicht gediplomeerde schoenmakers!
HALTESTRAAT 11 - Telefoon 2612.

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

DE chocolaterie van Zandvoort is

Jack Boer
ONZE prijzen zijn NIET verhoogd
RUMBONEN, per ons 11 et
KATTETONGEN, per ons 11 et
DE JONGS CHOCOLADE, per ons .. 11 et
NOUGATSTAAPJES, per ons .. .. 10 et
RADEMAKERS CHOCOLADE, 2 ons 25 et
Union, Korff, Sickesz Chocolade, 2 ons 25 et
v. Houtens en de Heer Bonbons, 2 ons 25 et
Rademakers Casanova Bonbons, 2 ons 28 et
BARONIE BONBONS, 2 ons .. .. 30 et
V. DUNGEN BONBONS, 2 ons .. .. 30 et
PRIMA BISCUIT-SOORTEN, half pd 15 et
VERKADE ARTIKELEN

RECLAME: DOLFIJN-REPEN
3 voor 10 cent

8 KERKPLEIN 8

De nieuwste HOOFDDOEKEN
in Zijde, Georgette en Wol.

JAPONSCHORTEN
SWINGPLISEEROKJES 36—38—40

Grote sortering Wol- en handwerken
Luxe GLAS, PORCELEIN en AARDEWERK.

MAGAZIJN L» l O il JL Lrf tl

Grote Krocht II - Telefoon'2754

Taalsiudle
Engels en Duits
•
E. VAN DER POLL, leer. M.O.
Opl. L.O. en Pract. ex.

Bijwjerken van leerlingen
Aanmelding:

Oosterparkstraat 3

DAMES- EN HERENKAPSALON

B. VAN DER BIJL
Haltestraat 32a *̂ Ml

E. KONING
Glazenmaker - Huis- en Letterschilder
Pakveldstraat 23, Swaluëstraat 10, tclef. 2573
GLAS en VERFHANDEL

Ik dank de redactie van de Zandv. Courant wel
zeer, dat mij de gelegenheid wordt geboden, com-
mentaar op het antwoord van mijn ingezonden stuk
van 23 Maart j.l. te kunnen geven.

Ik ben en ik blijf van mening, dat, indien „O. en
O." (hetgeen toch betekent „Ontwikkeling en Ont-
spanning") avonden voor militairen organiseert,
deze avonden van een dusdanig gehalte moeten zijn,
dat de bezoekende militairen, die toch. ten slotte
ook mensen zijn met gezonde hersenen, uit het ge-
bodene de nodige ontspanning en eventueel de no-
dige ontwikkeling kunnen putten. Met alle ernst
welke in mü is, kan ik maar niet inzien, dat de
reeds gegeven avonden aan het gewenste doel heb-
ben beantwoord. Het is wel eigenaardig, dat, indien
men tracht door critiek het peil van deze avonden
te verhogen, een militair zich geroepen voelt hier-
tegen in te gaan. en het te doen voorkomen, alsof
het gebodene zo goed was. Ik moet ronduit ver-
klaren, dat deze militair bitter weinig kennis heeft
van hetgeen het publiek, zelfs het militair publiek,
eist. Ik houd natuurlijk geen rekening met het
feit, dat deze avonden niet voor de burgerij van
Zandvoort, doch voor de aldaar gelegerde militairen
worden gegeven. Ik meen dat een burger en een
militair mensen zijn van eenzelfde samenstelling en
dat het costuum, dat wij als mensen dragen, of dat
een burger- dan wel een militair costuum is, slechts
het omhulsel is, dat er positief buiten staat. Als de
militaire opmerker meent met zijn ingezonden stuk-
je de spijker op de kop te hebben geslagen, moet
hu maar eerst leren, de hamer te hanteren, want
nogmaals, O. en O. zal met de reeds geboden O. en
O.-avonden op Zandvoort geen succes kunnen boe-
ken. En daar is het toch om begonnen.

En dat de artisten dat zelf waarschijnlijk wel
wisten, bleek b.v. achteraf wel overduidelijk. Waar-
om moest één van de medespelenden vóór de
„revue" aanving, voor het doek verschijnen om het
publiek mede te delen, dat dit een revue was, waar-
om moest worden gelachen? Had het publiek dit
lachen anders wellicht vergeten? Ik geloof wel, dat
de artisten zich zelf geamuseerd hebben; zij hebben
tenminste tijdens hun spel braaf gelachen.

Tot slot nog dit. Waarom worden in het buiten-
land speciaal zeer bekende, grote artisten aange-
zocht en bereid gevonden voor de militairen op te
treden? Omdat men daar inziet, dat, als wat ge-
boden wordt, een eerste voorwaarde is, dat het bui-
tengewoon goed moet zijn, wil het ontspanning
brengen. Dat is naar mijn mening een gezond stand
punt en dat alleen en niets anders heb ik met mijn
stukje van 23 Maart j.l. willen bereiken.

De redactie andermaal dankend voor de verleende
plaatsruimte, Hoogachtend,

J. H. L. HENDRIKS,
Dr. Joh. Metzgerstraat 73.

Goederen
voor de

veiling van 16 April
kunnen dagelijks opgegeven worden desverlangd
gehaald.

N* V. S» Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Behansjseipapier
uit voorraad pJjn. 40 soorten vanaf 12 cfc.

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT 14.

H»H+ Huiseigenaren
Laat nu uw SCHILDERWERK verrichten door be-
kwaam en betrouwbaar vakman.
Gevels vanaf ƒ 15,—; Keukens vanaf ƒ 8,—.
Ie klas uitvoering!

H» J* Nouris, Brugstraat 6
BBBBBflflflBBBBBHHBMBEBBBHBBBBBfll
B DAMES!

• IS ER IETS
| OP TE K N A P P E N ?
• Wij hebben een grote keuze

Z lak en glansverf

Drogisterij j. G, A. Stijnis
ORANJESTRAAT 7 TELEP. 2327

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
OftSGEIVf. en CHEÏV5EUB. VILLA'S
BENEOEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het hmirinnen.
Hypotheken, Bouwcredleten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Aankondiging
Zandvoorts Verkooplokaal

BRUGSTRAAT la TAXATEUR J. WATERMAN
Telefoon 2092

Half April inboedelveiling
van Dr. F., een Pension en 2 particulieren.

Zie nadere aankondiging

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN
2212 Beest, Hendrik van; Huize „de Balk", Kontn-

ginneweg 44;
2006 Cohen, L., Drukkerij Elco, Fred. Hendr.str. 1;
2275 Denkers, H. B., Dir. Voorschotbank der N.V.

Vesta, A'dam, Haarlemmerstr. 23;
2775 Dorsman, W., Timmerman, Aannemer, Ma-

kelaar en Taxateur, Hogeweg 52;
2141 Hotel Groot Badhuis;
2766 Khjzing, C., Zandvoortselaan 4;
2064 Koolhaas, D,, procJi. Ned. Melasse Handel

M« Amsterdam, Wilhelminaweg 29;
2630 Meijers, Emiel, Haarlemmerstraat 40;
2886 Mü e, A. van der, huisschilder, Koningstr. 29;

straat 29;
2068 Pension Pretoria, Hogeweg 78;
2004 Salomon, Lotte, Oranjeflat 55;
2223 Schmidt, J. M., Kostverlorenstraat 71;
2860 Stranders' Automatiek, Zeestraat Ib;
2667 Tam, Willem, Vert. Ad. Voigt & Co, A'dam

Brandweerraat, enz., Zuiderstraat 10;
2326 Visser, A. J., Dr. J. Metzgerstraat 29;
2229 Walenkamp-Esman, AJP./v. Speykstraat 5;
2217 Winkler, R. D. H., Westerparkstraat 1;
2938 Winter-Keen, mevr. A. C., Hogeweg 49rood;
2531 Wolf, Pa. Henri M., Cacao-prod. Dr. Johan

Metzgerstraat 50;
2582 Woningbureau A. v. Dujjn, Oosterparkstraatl;
2930 Woningbureau J. H. ter Wolbeek, Hugo de

Grootstraat 19.

V.C. JEÜGDGEMEENSCHAP.
De jongeren avond van de vorige week was goed

bezocht en is gezellig geweest.
Zaterdag 6 April is er een gecombineerde avond

voor beide groepen. Er zullen mededelingen gedaan
worden over het Sterkamp, de kleding voor het Zl-
geunerfeest, de sport op het Sterkamp, de reis, enz.
Nemen we de foto's van het weekend mee?

UIEN EN LUCIFERS AANGESPOELD.
Tegen het einde van de vorige week spoelden op

het Zandvoortse strand uien en pakken lucifers aan.
De uien waren nog voor de consumptie geschikt,
terwijl de lucifers ook nog bruikbaar waren.

Te koop gevraagd:-

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen

N.V. WATERDRINKER, GR. KROCHT 20, Tel.2164

Zandvoort

„Valkenheide"
Jongens opvoedingsgesticht

Speldjesdag
Zaterdag 13 April

DE VIERDAAGSE
En tóch gaat de Vierdaagse dit jaar door!
En juist daarom is het me een genoegen thans

iets te schrijven over dat wandelfeest en.
wel naar aanleiding van het door het Uitgevers-
bedrijf G. Moorman N.V. te Nijmegen uitgegeven,
boek „De Vierdaagse", welk boek ons ter recensie
werd gezonden.

En laat men nu niet denken, dat deze recensie
en dit boek alleen bestemd zijn voor hen, die wel
eens deelnamen aan de Vierdaagse. Integendeel zou
ik willen zeggen, juist zij die nimmer meeliepen, er
zelfs nog nooit iets van zagen, zullen goed doen.
zich dat boek aan te schaffen en er zich eens in te
verdiepen. Wie van hen geen al te grote zuurpruim
is, zal van dit boek genieten, het aan één stuk uit-
lezen en misschien zelfs lust krijgen een volgende
keer ook mee te lopen. Want het is zoals kapitein
J. N. Breunesse, de leider van deze marsen, in zijn
voorwoord schrijft:

„Er is over de Vierdaagse" heel veel geschreven,
in vele toonaarden. Maar zoals de heer Vico Acfcus
de internationale Vierdaagse behandelt, enig^
gewoon!

De Vierdaagse en Nijmegen, of Nijmegen en de
Vierdaagse, worden in détails geschetst, op een
wijze, waarbij de lezer menige traan laat maar
dan van het lachen

De schrijver is er dan ook volkomen in geslaagd,
voor de wandelsport waardevolle en gezonde propa-
ganda te maken "

Ja, dit critisoh-humoristische boek van 180 blad-
zijden is geschreven door den wandelaar Vico Ac-
tus en geïllustreerd door den tekenaar J. W. M.
Wins, Bovendien zijn enige foto's opgenomen, maar
die munten niet alle uit door duidelijkheid. De
pentekeningen zijn echter uitstekend en voor" een
boek als dit een bijzonder geschikte illustratie.

Wat de inhoud betreft, mene men niet een gere-
geld verslag te lezen te krijgen van een der ge-
houden Vierdaagse Wandelmarsen. De schrijver put
uit zijn ervaring opgedaan bij — als ik het wel
heb — vier van die tochten, vermengt dit met de
ondervindingen op andere tochten, vooral die in de
omgeving van zijn woonplaats Den Haag, en ziet
er zelfs niet tegen op zijn lezers zo nu en dan naar
Indië te laten overwippen, waar hij ook heel wat
gelopen heeft. Alles wordt smakelijk verteld door
dezen natuurliefhebber — en daarom ïndividu-
elen wandelaar —, die de zes kruisjes reeds achter
de rug heeft, maar toch nog gemakkelijk 4 dagen
aaneen 5i/., km per uur wandelt, zelfs nadat hjj
per fiets naar Nijmegen is gekomen. En na de
Vierdaagse met z'n wel heel korte nachten peddelt
hij voor zijn plezier dan nog de Achterhoek in.
„Prestatie, meneer".

Nee, als zo'n wandelaar De Vierdaagse aansnijdt,
hoeft hij niet om stof te zoeken, ze stroomt hem'
van alle kanten toe. En gemoedelijk man als deze
oud-Indischgast is, presenteert hij den lezer op ge-
noegelijke wijze zijn belevenissen. En daar deze ab-
soluut niet wereldschokkend zelfs niet eens erg
avontuurlijk zün, pleit het voor den schrijver, dat
hij al vertellende — en haast zonder aanwijsbare
overdrijving — den lezer 180 bladzijden weet vast
te houden. Mij althans ging het zo, hoeveel te meer

Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 35
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VIERDAG
(Dames en kinderen).
J. A. B. VAN PAGEE,
M.O. Lioh. Oef., gediplomeerd v.h. Ned Genoot-
schap voor Heilgymnastiek en Massage.

zal dit dan het geval zijn bij lezers, die wél deel-
namen aan de Vierdaagse, het zij als wandelaar
het zij als kijker, of die meer dan schrijver dezes de
wandelsport beoefenen.

Toch zijn het niet alleen de vlotte pen en gees-
tige toon van den wandelaar-schrijver Vico Actus,
die zijn boek maken tot een m.i. uitstekend stukje
ontspanningslectuur, ondanks de kennelijk propa-
gandistische 'bedoeling van deze uitgave. Neen, m.i.
is het vooral ook de critische geest van den schrjj-
ver die dit boekje maakt tot een stukje lectuur, da*
men gaarne en gemakkelijk doorleest. Want de
wijze waarop Vico Aetus allerlei zaken in en. ook
buiten de wandelsport becritiseerfc is zo geheel vrtf
van fanatisme, zware principes enz. enz., dat men.
zijn eritiek leest met een glimlach om de mond,
ook al is men het er niet mee eens, wat bij nuj niet
dikwijls het geval was.

Samenvattende zou ik willen zeggen, ziehier nu
eens een aardig boekje, waarin een gewoon mens,
op innemende wijze een paar uur gezellig met U
babbelt over De Vierdaagse, en waarvan insiders
zeker nog iieel wat meer zullen genieten dan een
outsider als ik reeds deed. Jg. •

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Het kantoor van de V.V.V. aan het Stationsplein

is weder heropenl. De kantooruren zün -v. 9-12 en'
van 1.30-5 uur.

EXCELSIOR
Met het oog op onze uitvoering op 20 April in.

Groot Badhuis verzoek ik alle leden de repetitie
té komen bezoeken, er moet nog veel gebeuren.
Repetitie a.s. Maandag in Ons Gebouw, Brugstraat
7 uur Accordeons, 8.15 uur Mondharmonica's.

GEM. BADINRICHTING.
In de week van 18 tot en met 23 Maart werden

521 Douche- en 16 kuipbaden genomen.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 7 April 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 7 April 10 uur: Ds. L. Nieuwpoort,
nam. 5 uur: Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmawcg.

Zondag 7 April 10 en 5 uur: Dr. N. A, Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

' Zondag 7 April 10.30 uur: Ds. J. M. de Jong van.
Amsterdam.

Zondagsschool 12—1.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl,

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 6 April Einde v.d. Sabbath 7.26 uur.
Vrijdag 12 April Aanvang v.d. Sabbath 6.30 uur.
Zaterdag 13 April Einde v.d. Sabbath 7.39 uur.



DANKBETUIGING.
Xangs deze weg brengen
•wij onze dank aan allen,
die hun belangstelling
•hebben getoond op l April
j.l. bU het 10-jarig be-
staan van het Kinderhuls
„Groot-Kijkduin".

De Directrices:
%L KUYTERS en

F. SCHOTANÜS

TE KOOP GEVRAAGD:
EEN SCHUURTJE pl.m.
3x4 meter.
Adres: Haarlemm.erstr.2T

TE KOOP:
EEN GASFORNUIS en
grote WASTAFEL met
snarmer schild en spiegel.
Adres Dr. Metzgerstr. 88.

GEVRAAGD:
HULP BIJ "HUISWERK
en bijwerken leerling H.B.
S. 2e klas. Br. met prijs
«n tal. onder no. 45001
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij

JONGEDAME GEVR.voor
Duits typewerk. Telef ,2405
Zandvoort.

GEVRAAGD:
NET MEISJE oï Juffrouw
voor dag of dag en nacht
Mevr. Faber, Kostverlo-)
renstïaat 15.

MEISJE GEVRAAGD
voor hele dagen of dag
en nacht. G. de Leeuw,
Stationstraat 9.

GEVR. per 15 April
KEUKEN-WERKMEISJE
intern, ƒ 30 a ƒ 35 per
maand. Mevr. Molenaar,
Kerkplein 1.

GEVR.: PENSION voor
4 personen voor de mnd

Augustus, omgeving Burg.
Engelbertastraat.
.Brieven met prijsopgave
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbaehs Drukkerij

•onder no. 45002.

TE HUUR:
JYERKPLAATS of BERG

PLAATS met rywielstal-
3ing, Baan 2. J. Versteege
Tramstraat.

TE KOOP Old-finishfooe
Tcenkast ƒ 17,50 met pl.m.
40 nieuwe romans ƒ 25;
'8 meter moquette loper
ƒ 7,50; Divankleed ƒ 6,-
Kruisweg 16.

"Prijsopgave gevraagd van
ihet SCHILDEREN voor-
kant huis, hek zijkant,
wort en hek voorkant.
Brieven met prijsopgave
Zandvoortselaan 10.

.GEVRAAGD:
NET MEISJE

TOOT dag of dag en nacht
of WERKSTER.
Dr. Joh. Metzgerstr. 88

DAT HAD U «IET BEDACHT
• 'dat uw »cho«,ntlM j6ft

n, «l» n l erf* ""*"«SS
don 0""«» r - "*w

Is het w«rk. dat MR jm
Rolljk»
maakt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

TE- KOOP WEGENS VERTREK:

Prachtige Duitse piano f 145
-merk „Fr. Sehmidt", geheel in koper gebouwd, in-
•ten uitwendig als nieuw.
BOULEVARD DE FAVAUGE 34.

TE KOOP:

Prima zwarte grond
ïn elke hoeveelheid en oude varkensmest.

P. van der Veld, Zandvoortsel. 20
SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook' in 't
bekende Sigarenmagazyn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazija —

Sigaren altyd droog. Sigaretten altijd vers.
Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 et
«IGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

WONINGBUREAU
„K E N N E M E R LAND"

HOGEWEG 62 (Tel.2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
jgen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

DE VERLOTING VAN „DE STEM DES VOLKS"
De volgende nummers werden getrokken: 22, 43,

67, 62, 73, 101, 129, 131, 141, 151, 157, 166, 175,
218, 220, 228, 259, 263, 270, 280, 285, 308, 359, 399,
418, 432, 438, 453, 458, 480, 494, 683, 686, 661, 504,
554.

De prijzen kunnen worden afgehaald bü" mevr.
Koper, Hulsmanstraat 1.

ZANDVOORTS GEMENGD KOOR.
'Op de laatstgehouden repetitie-avond van de ge-

combineerde koren — onder leiding van den heer
Jac. Zwaan — werd besloten onder bovenstaande
naam in te schrijven voor deelname aan de muziek-
en zangwedstryd die 13 Mei, 2e Pinksterdag te
Middenmeer in de Wieringenneer wordt gehouden.

Behalve een optreden in Zandvoort — waar-
'omtrent nog geen beslissing is genomen — is deze
•wedstrijddeelname dus als een extra attractie te
Ibeschouwen.

Echter de heren-zangers laten nog op zich
•wachten. Toe heren, waar blijft de aanvankelijk zo
sterk verlangde en gepropageerde samenwerking.
Stelt ons nu niet teleur!

Woensdag 10 April worden dus de nakomers be-
slist verwacht.

Zeer nadrukkelijk zij nog vermeld, dat het be-
-staan van dit ensemble, en bestuur weer als tijdelijk
is te beschouwen.

Voor het
herstellen
van Uw

hakkesi en solen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BBONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Wülemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakvcldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Uw adres voor:

SCHOONMAKEN VAN TE
BETREKKEN WONINGEN
RAAM- en PUIBEWASSING

MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN,
ROLLUIKEN

Speciale tarieven voor . HOTELS, PENSIONS en RESTAURANTS.

ALGEMENE SCHOONMAAK ONDERNEMING
Amsterdam, Lünbaansgracht 12, tel. 47648. Haarlem, tel. 19621

ZANDVOORT
de Ruyterstraat 3 - Telefoon 2551

999999999999999999999999999999999999999999999999

Sigarenmagazijn „Brederode"
Paradijsweg hoek Brederodestraat Tel. 2221

V R A A G T CLIFF S I G A R E N |
iri prijzen van 3%, 4 en 6 cent ! l
Ruime sorteering Cigaretten, Tabakken, enz.

Deelnemer a.d. V.V.V.-propagancia-winkelweek
J. C. VAN HOUTEN.

99999999999999999999999999999999999999999999999

VOOR DE SCHOONMAAK
VERTO DEURMATJES
STERKE COCOSLOPER, per m
SLAAPKAMERMATTBN ..
WITTE EMMERS
PRIMA ZEEMLEER
VLOERBEDEKKING, per meter

59—79—95

69 et
98 et
168 et

et
69 et
115 Ct

Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
te Zandvoort Telefoon 2262

Propaganda-ieestavond
op Zondag 7 April a.s.
8 uur precies, in de zaal van „Groot Badhuis"
met medewerking van het
Tooneelgezelschap „Het Masker"
Dir. KO ARNOLDI.

Opgevoerd zal worden suf B** f9 SR§
Blijspel in drie bedrijven. Regie: KO ARNOLDI.
BALLEIDING: J. STOL Jr.
Muziek Badhuis Kapel.
Diverse attracties!
Beperkt aantal introductie-kaarten verkrijgbaar a
50 et (alles inbegr.) kantoor V.V.V. Stationsplein en
's avonds aan de zaal.

"THEATER „
Telefoon 2550,
M O N OP OLE

Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zeer belangrijk bericht

Zaterdag 6, Zondag 7, Maandag 8 en Dinsdag 9
April, 8 uur. 4 Dagen! Première van Nederland.
Eerste opvoering in Nederland van het grootste en
meest imposante filmwerk van dit jaar!
Carry Cooper in zijn mooiste film ooit door hem
vervaardigd

BEAU OESTE

VERTO serre- en slaapkamer-
matten, sterk en— goedkoop

PASVEER
HALTESTRAAT 27 TELEFOON 2810
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Schoonmaaktijd:
V I T R A G E - T I J
Etamine, per el 7, 10, 12, 15, 17, 19 et

MARQUISETTE 15—19—32 et
MODERN FILET , 29—35 et
GEBLOEMDE VOILE 39 et
CRETONNE, 115 cm breed 39 et
Diverse soorten GLASGORDIJNEN, vanaf 39 et
Moderne HANDWEEFSTOF, 120 cm. breed.. 55 et
KEUKENVAL, vanaf .., 9 et
BRABANTS BONT, diverse kleuren 26 et

In diverse soorten KEUKEN en THEE-KLEDEN
een grote sortering.

STOFDOEKEN 10—14—19 et
WAFELDOEKJES : 10—14 et

Verder een grote sortering in Schorten, Vakkle-
ding, Lingeries, Ontbot- en Tafelkleden, Kousen
en Sokken.
Zo juist ontvangen de nieuwste soorten
VOORJAARS-JASJES en -PULLOVERS.

Manufacturenmagazijn

DE WAAG
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Haltestraat 40, Telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

Een groots, glorieus verhaal van het Vreemdelingen "jjT
legioen en van drie broers die hun eer stelden bo- ^p
ven hun leven. Het grootste romantische avonturen ^^
verhaal in een geheel nieuwe grootse en spannende jF
verfilming. Daverende actie. Ondragelijke spanning ^^
Schokkende emotie! /9^

Als byzondere attractie brengen wij U tf*

DE JONGENS VAN ONZE MARINE ^
met The Vocal Kings, vijf Hollandse jongens, The £&,
Hodlards, accordeon-virtuozen, Conferencier Dana jT
Hooykaas. 4^
Een programma zoals U nimmer geboden is! -^
Toegang boven 18 jaar. Entree: Parket 35, Parten-e < ,̂
60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegrepen. "j?

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E '%
opvoering van de allernieuwste Mickey Booney in >Pj

ANDY HARDY IN HET WILDE WESTEN £
Een film met actie en humor, boeiend van de eer- ^r,
ste tot de laatste acte. Amusant voor jong en oud. ^b
Entree 20-30-40 cent. TI

+,
WOENSDAG 10 en DONDERDAG 11 AFBEL - 8 u. A
opvoering van een nieuw programma, hetwelk nog i.
niet in Zandvoort is geweest. Als eerste hoofdfilm: ^

De stad der wetteloosheid 1£
met Randoh>h Scott. Een groots filmwerk. ^^
: ^_:—:—ü : =L^ A
Als tweede hoofdfilm: i

ANDY HARDY IN HET WILDE WESTEN T
met Mickey Kooney, Lewis Stone, Cecilia Parfcer. J«^
Dit is de nieuwste Andy Hardy-film en dus nog' 4^
niet in Zandvoort vertoond. Een daverend pro- j£
gramma tegen populaire prijzen. Toegang boven ^1
de 14 jaar. Entree 30, 54 en 75 et, alles inbegrepen. ^

Voor rijwiolon naar
HENK SCHUILENBURG

Profiteer van onze speciale voorjaarsaanbieding
Henk Schuilenburgs Rywielen zyn geheel compleet
gemonteerd'vanaf ƒ 34,50 met 3 jaar volle garantie.
Onze Sportrywielem ƒ 52,50. Ijzersterke Kinder-
rijwielen ƒ 19,50.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER is

voor rijwielen in Zandvoort het adres van vertrouwen!

Alléén
Grote Krocht 5-7
1616^0^2974 Tevens 1ste klas reparatie-inrichting.

Matzes
bestelt men bij:

M. BHtz
ZEESTRAAT 19 TELEFOON 2831

VALKENHEIDE-SPELDJESDAG.
Zaterdag 13 April.

Ge kent toch „Valkenheide", tet opvoedings-
sticht voor verwaarloosde jongens, uitgaande van
de Neder Duits Herv. kerk? Welnu, dat mooie werk
lydt onder de crisis. Door inkrimping van regerings
subsidies, door achteruitgang der giften en contri-
buties is een groot deel van zyn inkomsten teloor
gegaan.

In het gesticht worden niet alleen Herv., doch
ook Gereformeerde, Lutherse en Doopsgezinde jon-
gens opgenomen. Het is dus een nationaal belang,
dat hier gediend wordt. Heel Nederland helpe!

Niemand blijve achter, nu het er om gaat dit
goede werk in stand te houden.

Geeft U nog heden op als collectant bü N. de
Vries, Haltestraat 55, mondeling of schriftelijk.

'+
EEN BUITENGEWONE ONDERSCHEIDING.
Onze plaatsgenoot A. Bakels heeft in een foto-

wedstrijd, te Berlijn georganiseerd, een eerste prü's
behaald met zijn foto „Avondstemming".

Deze onderscheiding valt te meer op, daar er
30.000 foto's waren ingezonden.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van Inboedelveilingen.

Dagelijks te ontbieden.

Grote Krocht 20 - Telef. 2146
99999999 999999999999999999999999

AUTOMATIEK.
Zaterdagavond is Zandvoort een automatiek rijker
geworden, en wel die in perceel Zeestraat-1 onder
de naam Stranders' Automatiek.

Het is de bedoeling van den heer Stranders tevre
den klanten te krygen en daarom worden de arti-
kelen alle bereid uit Ie klas grondstoffen.

Men kan op zyn gemak het gekochte nuttigen,
daar er ook gezorgd is voor zitgelegenheid. Al met
al een eldorado voor de gastronomen.
FEESTAVOND VOETBALVEB. „ZANDVOORT"
wy herinneren aan de feestavond van *boven-

genoemde vereniging, die hedenavond (Zaterdag)
om 8.15 uur in Groot Badhuis zal plaats hebben.
Het programma vermeldt het optreden van den be-
kenden komiek Sylvain Poons. De toneelvereniging
„Phoenix" verleent haar medewerking en brengt
ten tonele het blijspel „Arme Rijken" en nog drie
andere humoristische toneelschetsen. Voorts zullen
de negerzangers „The Harlem Negroes" optreden,
iets nieuws op dit gebied. Een groot bal tot 3 uur
zal de avond besluiten met medewerking van het
AUround Orkest „The Margians", terwijl de heer
J. Stol Jr als balleider zal optreden.

De verloting zal deze avond plaats hebben.
Toegangskaarten zijn aan de reeds gemelde adres-
sen verkrijgbaar en ook des avonds aan de zaal.
Militairen beneden de rang van onderofficier heb-
ben toegang tegen de halve prijs, alléén aan de
zaal verkrijgbaar.

Om teleurstelling te voorkomen is het gewenst om
zich vroegtijdig van kaarten te voorzien.

CONCOURS EXCELSIOR.
Het door ons te- houden concours belooft een suc-

ces te worden. Des morgens om pl.m. 11 uur wordt
aangevangen met de marswedstrijd tevens Tam-
boer- en Maitre-wedstryd. De plaats wordt nog
nader bekend gemaakt, vermoedelijk het Zandvoort
terrein. De concertwedstrijd wordt gehouden in
Cabaret Modern, Stationsplein.

Volgende week meer. P.

ONS TONEEL.
„Slechts 'n Baron" is het biyspel, dat boven-

genoemde vereniging als slot van het winterpro-
gramma geeft. Du belangstelling voor de avonden
van „Ons Toneel" is steeds groot, zodat wordt aan-
geraden zich nu reeds van een plaatsbewijs te voor-
zien. Het zal Zondag 14 April een goed slot worden,
met een geanimeerd bal, in Groot Badhuis, aan-
vang 8 uur.

GROENTE en FRUITHANDEL
v.h. TER WOLBEEK
LOP, per pond 9 et
WORTELTJES, per pond 8 ot
RODE KOOL, gesneden, per pond 8 et
SAVOYE KOOL, gesneden, per pond . 8 ofc
ZOUTE SNIJBONEN, per pond . . . 15 et
ZOUTE SPERCIEBONEN, per pond . 18 et
ZOUTE ANDIJVIE, per pond 12 et
ZUURKOOL, per pond 9 et
STOOPAPPELEN, 4 pond 25 et
GOUDREINETTEN, 3 pond 25 Ct
RAAPSTELEN, 7 bos voor.. . . . 25 et
CITROENEN, 3 stuks 10 ot
SLA, per krop 10 ot
GROTE JAPFA'S, 10 voor 45 et
SINAASAPPELS, 3 voor 10 et
VERSE SPINAZIE 12 cfc
VERSE ANDIJVIE 14 et
WORTELEN, 3 pond 10 et
HARDE UIEN, 3 pond 10 et
KOMKOMMERS 10 cfc
Verder aanwezig: bossen Wortelen, Andyvie, Spi-
nazie, Rabarber, Radys, Komkommers en Tuinkers.

Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889



Wilt U heerlijk smullen?
Eet dan

Duinkonijnen
alle prijzen

Soep en braadkippen
Kippen-poulet
Wildhandel D* VISSER
HALTESTRAAT 34 - TELEFOON 2025

Sctiilderswefk is Vertrouwensweik
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

STAND WERKLOOSHEID.
Deze week stonden bij de gemeentelijke arbeids-

bemiddeling 369 personen als werkloos ingeschreven,
onder •wie zes vrouwen. Van deze 369 personen
waren, er 289 hoofd van een gezin, 8 kostwinner,
3 kostganger en 75 inwonend gezinslid.

HALTESTRAAT OPGEBROKEN.
Reeds enige dagen ligt een gedeelte van de hoofd-
straat van Zandvoort opgebroken, maar de inwo-
ners hebben wel geconstateerd, dat er hard wordt
gewerkt om de nadelen zo spoedig mogelijk op te
lieffen. De herbestrating wordt zo snel mogelijk
uitgevoerd en voor het eigenlijke seizoen aanvangt,
bezitten we een berijdbare Haltestraat.

LEZING LUCHTBESCHERMING.
In Ons Gebouw aan de Brugstraat hield de Ver-

eniging voor Luchtbescherming een openbare bij-
eenkomst onder voorzitterschlap van Wethoudep
A. J. van der Moolen. Voor een klein gezelschap
sprak de heer P. van der Mije, commandant van
de Zandvoortse luchtbeschermingsdienst over liet
onderwerp „Gezins- en zelfbescherming".

Ondoenlijk is het voor de overheid om tijdens
luchtaanvallen voor elk individu beschermings-
maatregelen te treffen. Het is daarom plicht, dat
elke burger nu reeds alle maatregelen treft om zijn
woning zo goed mogelijk te beschermen. Zandvoort
is wel in de derde gevarenklasse ingedeeld, doch dit
betekent nog lang niet, dat de badplaats door ver-
jaagde vliegtuigen niet met bommen getroffen kan
worden. Met allerlei voorbeelden toonde spreker
op duidelijke wijze aan, welke maatregelen door de
burgers genomen kunnen worden en sprak voorts
over allerlei bommen en strijdgassen, waardoor de
aanwezigen een klaar denkbeeld kregen over de
strijdwijze tijdens een „moderne" oorlog.

Na afloop werden verschillende vragen gesteld,
die naar aller genoegen door den inleider beant-
woord wei-den, waarna de heer Van der Moolen de
bijeenkomst met een toepasselijk woord sloot.

Gevestigd j
Woningbureau
J. H. TEE WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Hulzen, geheel en ge-
deeltelijk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Tasatiën,
Tevens belasten wij ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

ILaat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
bü' aankoop v. ƒ 0,50 (uitgez. suiker en boter)

l reep chocolade

l ons sdiouderham voor 32 ct
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

KIPS LEVERWORST, per ons .... 14 ct
2 ons TONGEWORST 25 ct
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/a ct
2 ons BOTERHAMWORST .. .. 22i/a Ct
Vs Pond BLOEDWORST 20 ct
1/2 pond LEVERWORST 20 ct
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 ct
Berllner Lever
Leverkaas •® Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees vJJa. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 ct
BELEGEN BDAMMER KAAS, p. pond 39 Ct
2 pak ZELPRIJZEND BAKMEEL .. 25 Ct
TARWEBLOEM, per pona 12 ct
Pondspak Vlugkokende Havermout 18 ct
RIJST, per pond 10—14—18 ct
Bus TAFELKOEK 19 ct

NESCAFS, de koffie zonder koffiepot of
filter, is een Nestlé-product:
Het f tinste kopje koffie voor ongeveer 2 cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen ƒ 0,95
Een. bus voor 16—18 koppen ƒ 0,50

/„ J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

't Goedkoopste adres voor goed werk
ia

A. D. de Best
KONINGINNEWEG 29 - Tel. 2259

Alle reparatiën aan meubelen, bedden, kleden, zei-
len, naatten enz. worden zo voordelig mogelijk uit-
gevoerd.

Vraag ook prijs voor nieuw werk
Stalen op aanvraag.

Modelvleeshouwerij
levert uitsluitend 1e kwaliteit

Hollands Vlees
GEBR. ROSBIEF,
PEKELVLEES
LEVERWORST ..
BLOEDWORST ..
BERLINER WORST

tegen de welbekende laffe prijs en aflevering.
18 ct per ons
16 ct per ons
8 ct per ons
8 ct per ons

18 ct per ons
LEVERKAAS 16 ct per ons

ONTBIJTSPEK - ROLPENS - BESTE HAM
ROOKVLEES, enz. enz.

Rauwe Rookworst, IJsscIdijks, per pond 60 en 80 ct
Doet heden nog een proefbestelling en TT bent meer

dan tevreden over onze kwaliteit.

J. J. SPIERS
HALTESTRAAT 30 HALTESTRAAT 2175

Aannemersbedrijf

Fa, Luijentiijk & Bisenberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

Belangrijke openbare verkoping
Ten overstaan van Deurwaarder J. van Wijngaa
den, zal op

Woensdag 10 April in gebouw Ons Huis
aan het Dorpsplein te Zandvoort des nam. 2 uur,
publiek a contant worden verkocht:

een keurcollectie Perzische
Oosterse en andere tapijten

waarbij Karpetten, in div. maten en soorten, Hall-
en Serrekleden, Lopers, Kussens, Tafel-, Divan-,
Decoratie- en Bijkleedj«s. Enige beter genre Meube-
len, als fraaie Eng. Salon, l Eetkamer, Kelim-
fauteuils en Fantasie-meubelen.

Voorts: Schilderstukken. Een nieuwe Salonkast
Naaimachine. Dekens en wat verder ter tafel zal
worden gebracht.
KIJKDAGEN: Dinsdag 9 April van 10-5 uur en
van 6—8 uur en Woensdag 10 April van 10—12 uur.
De echtheid zomede de juiste benaming der te ver-
kopen Perzische Tapijten worden ten volle gegaran-
deerd.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste kias rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

• Je adres s

s
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S voor prima Schoenreparatie en matige
prijzen is

i De Brabantse Schoendokter
dus: laat Uw schoenen niet machinaal ver-
nielen; bij ons is alles HANDWERK.

Dames zolen en hakken ...... ƒ 1,25
Heren zolen en hakken ...... ƒ 1,80

Speciaal in Welf- en Arch schoenreparatie.
Annex verkoop van leder en rubber en rub-
toer liakken.

STATIONSSTRAAT 1.

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 'TELEFOON 2371

3zware
mascotte-reepen

l pondspak. prima
JAVA-RIJST

l pond prachtige
PRUIMEN

Samen 40 et
Deze reclame is geldig van

5 tot en met 11 April

TARWEBLOEM. 1 4 - 1 1 - 9 et. p. pond
ZELFRIJZENDBAKMEEt 18 - 13 et. p. pak
VERMICELLI . 20 - 18 - 16 et. p. pond
MACARONI p. pak 13 - 20 et. p. pond

VANILLECHOCOLADE
MELKCHOCOLADE

MAIZENA. . . 9 - gct.p.pak-
CUSTARD. . . 15-IOct.p. pak
BRUINE BOONEN19-16ct.p. pond'
CAPUCIJNERS . 21 -19 ct. p. pond.

Grote Krocht 24 Burg. Engelbertsstraat 29

Ook de

Schoonmaak tijd
is in vele opzichten

Drogistentïjd
en U weet het

onze specialiteit
is het leveren van

prima kwaliteit

Drogisterij L» Blaauboer
HALTESTBAAT 46 TEL. 2392

GROENTEHALUSTEIJNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 2770

VERSE SPINAZIE, 2 pond 25 ct
VERSE ANDIJVIE, per kilo 30 ct
HONINGZOETE PERS-SINAASAPPELTJES 3 a 10
MOOI LOF, per pond 10 ct
GESCHRAPTE WORTELTJES, per pond .. 10 ct
3 pond WORTELEN 10 c»
UIEN, 3 pond 10 Ct
GESNEDEN RODE KOOL, per pond .. .. 10 Ct
Extra VAT SNIJBONEN, per pond 18 ct
CITROENEN 3 a 10 ct
JAFFA SINAASAPPELEN, 10 voor .. 60 Ct
KOOLRAAP, per pond .. 5 Ct
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a .. .. .. 25 ct
VERSE KROPSLA .. 10 Ct
SINAASAPPELEN, 10 voor .. 40 Ct
STOOFPEREN, roodkokers, 2 pond . - 20 ct
ZOETE STOOFAPPELEN, 3 pond .. .. 25 Ct
MOESAPPELEN, 2 pond .. 25 ct
GROTE CRAPEFRUITE .. 10 Ct
KOMKOMMERS 10 ct
ZUURKOOL 10 Ct
BONTE EN BLAUWE DRIELINGEN, 10 kg 50 ct
ALS RECLAME: 10 kg BONTEN EN BLAUWEN

60 cent.

Luxe
Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Telefoon 2255

1 werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zandvoort !

Het adres is

H* C» van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

'T WONDER VAN ZANDVOORT
Hot adres voor do schoonmaak
SWALUESTRAAT 9, HALTESTRAAT 7 - Telefoon 2418

COCOSMATJES, prima . . . . 35 ct
DEURMATTEN, sterk 125 ct
W.C. MATTEN 45 ct
COCOS-LOPERS, l meter breed 148 ct
COCOSLOPERS, 70 cm breed .. 95 ct
COCOSLOPERS, 50 cm breed .. 47 ct
BOUOLE, 50 cm breed, prima .. 75 ct
BOUCLE-JUTTE, 50 cm breed .. 47i/2
SLAAPKAMERMATTEN, vanaf 159 ct
BEDMATJES .."_.. 45 Ct
PRIMA DEURKLEEDJES .. .. 59 Ct
SLAAPKAMERKLEEDJES .. 145 ct
SCHOORSTEENLOPERS, vanaf 65 ct
OVERTREK VOOR KUSSENS.. 90 ct
TAFELKLEEDJES, klein . . . . 39 ct
HANDWEEFTAFET .KLEDEN, groot 298 Ct
PLUS TAFELKLEDEN, . .vanaf 390—750 ct
KAPSTOKKLEDEN, handweef 210—260 ct
DIVANKLEDEN 620
HANDWEEFGORDIJNEN in diverse dessins

In prijzen vanaf 445 ct per paar
HANDWEEFSTOF van 't stuk, per el 52i/s
Bedspreien iets moois . . f 5.25
VLOERBEDEKKING, 180 breed .... 115 ct

VLOERBEDEKKING, 200 breed
TAFELZEIL, per meter..
PLANKEZEIL, 28 cm breed
BANDEN, per meter .. .. 10 ct
STRIJKPLANKEN-, vanaf .. 110 ct
KEUKENTAFELS, vanaf .. 120 ct
MOUWPLANKJES .. .. 20 ct
TRAPPEN, per tree vanaf .. 26 ct
AFDRUIPBAKKEN .. .. 39 Ct
PRIMA WASBORDEN, vanaT .. 49 ct
ZEEMLEERLAPPEN, prima 69-115-175-210
SPONZEN -7—19—25—30—37 öt

per meter 35 ct

125 ct
75 ct

Als reclame geven wij vanaf
Zaterdag 6 April tot en met
Vrijdag 12 April:
5 Doosjes PUNAISES .. .. 10 ct
2 Prima PANLAPPEN, groot .. 18 ct
3 Zakjes prima BLAUW .. .. 10 ct
3 KOP EN SCHOTELS .. .. 40 ct
3 Witte BORDEN, plat of diep 40 ct
3 GLAZEN 32 ct

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W* G. wan dei* Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook In Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 - Telefoon 2459

JONG HERVORMDEN.
Vrijdag 15 Maart sprak mevr. Tromp voor ons

over „De neutraliteit van ons land en- onze persoon-
lijke levenshouding".

De oorlog, die op 't ogenblik gevoerd wordt, 'is
wel genoemd de voortzetting van dé oorlog v. 1914.'
Na de vrede van Versailles werd democratie uit-
gangspunt voor een nieuw Europa; de Volkenbond-
werd gesticht en in plaats van geweld zou het ver-
standelijke overleg Europa regeren. Niets is bier-
van terecht gekomen. Meer en meer braken andere
machten zich baan, machten die het laatste jaar
de naam hebben gekregen van de revolutie van hè* L
Nihilisme. Twee systemen worstelen, met elkaar opn
leven en dood, en hoe Europa in de toekomst zal
geregeerd worden, hangt af van de vraag, wie als
overwinnaar uit deze ontzettende worsteling zal te
voorschijn komen. Kan een christen hierin neutraal
staan? of is luj.in dit conflict partij?

Het begrip neutraliteit heeft oorspronkelijk een>
staatkundige betekenis. Geestelijke neutraliteit mag!-
niet bestaan. Daarom is het onjuist te zeggen, dat
de staatkundige neutraliteit rusten moet op de ziens
wijze der burgers. Dan zouden we geen eigen oor-
deel meer mogen hebben.

Het gaat óns echter niet om individuele menin--
gen en beslissingen, maar wij willen ons laten rich-
ten door de kerk en de bijbel. De prediking van de-
kerk gaat over het totaal van 't leven, óók over-
't publieke leven, en mag niet beperkt worden tot
de binnenkamer. De kerk wordt absoluut en alleea
geregeerd door Jezus Christus, en mag dus nooit
volstaan met een neutrale prediking, dit zou neer-
komen op neutralisering van De Boodschap.' Da
rechte staat (Romeinen 13) zal dan oofc.-
de kerk de vrijheid van Evangelieverkondiging la-
ten en weten, dat de opdracht der kerk eem
andere is dan die van de staat. Wij mogen God
danfeen, dat Nederland een zodanige staatsvorm,
heeft.

Wij mogen de staat zien als een gave Gods, ter
bescherming van ons leven, en een staat, die d©
grenzen door God 'haar gesteld, erkent, moeten wil1-
onderworpen zijn (Rom. 13). Politieke neutraliteit
mogen wij niet onderschatten, maar wij mogen het
begrip neutraliteit nooit ook een geestelijke inhoud
geven. Ons burger-zijn moeten wij laten bepalea-
door ons christen-zijn.

De kerkelijke verkondiging kan derhalve de neu-
traliteit van een land niet schenden.

(Door plaatsgebrek eerst heden opgenomen.)

S J. SMIT
" GLAZENWASSER 5:

beveelt zich beleefd aan voor 8
alle voorkomende schoonmaakwerken

KONINGSTRAAT 33
v.h. bediende bij J. v. Eerden, Markie-
zenfabriek en Glazenwasser^ Bloemen-
daal. f

•••••••••••••••••••••••••5'*

CHR. JONGE MANNENVERENIGING. '
Zaterdag 30 Maart hadden we onverwachts in ons
midden den heer Jansen, die ons aan de hand van,
een aantal platen de eerste beginselen bijbracht
van de architectuur. Naar dit zo weinig bekende»
maar toch zo interessante onderwerp werd met vol-
le aandacht geluisterd.

-A.s. Zaterdag zijn we de gast van de afdeling-
Heemstede in haar vergaderingsgebouw, Voorweg
45. De gastheren zorgen voor enige voordrachten,
terwijl aan onze zyde, naar we hopen,eer behaaWt-
zal worden met een toneelstukje en hersengym*
nastiek.

REPRISE „DE DOOFPOT"
De toneelvereniging „Op Hoop van Zegen" voerft

op Zaterdag 20 April te Haarlem op het blijspel
„De Doofpot" in drie bedreven door Jaap van der
Poll. Deze reprise wordt dus niet te Zandvoort;
maar in de hoofdstad van. de provincie opgevoerd'
voor* de Fabrieksairbeidensbond'. Toegaingékaarten
— zo wordt ons medegedeeld — zijn in zeer be-
perkte mate verkrijgbaar bij den heer P. Herfst.
Oosterparkstraat 37 en M. Zegerius, Bilderdijkstr.e..

HET STRAND VRIJ?
We vernemen, dat het zo goed als zeker is, dat

het strand voor het zomerseizoen vrijgegeven. zaS:
worden, hoewel enkele bepalingen door het depar-
tement van. defensie zijn voorgeschreven. Aangezien»
we de zaak niet vooruit willen lopen, zullen we de.-
volgende week met nadere bijzonderheden komen.

ons steeds

VERSE DOOSJES M AT ZES
en CRACKERS (quark)

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831
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ZAND VOORTS E COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BA.DGOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs btf vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afaonderlüke nummera ƒ 0,lu

Giro no. 9446

Uitgave (*erteubachs Drukkerij Zaïidvport

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 8,20

Bij contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Wie Klimt ver boven zyn bereck,
Valt licht omlaag en breekt zyn neck.

WAARSCHUWING.
De Burgemeester van Zandvoort brengt, voor zo-

ver nodig, ter algemene kennis dat op de eilanden
«n op de Groningse kust enige drijvende voorwer-
pen zijn aangespoeld, welke als volgt worden om-
schreven: Peervormig drijvend voorwerp, lang 85
cm, max., diameter 38 cm. Aan de spitse onderkant
is een oogbout aangesmeed. Uit de boogvormige
*ovenkant steekt een cylindrische bus. Deze voor-
•werpen zijn zeer gevaarlijk.

In verband hiermede raadt de burgemeester een
ieder, die zulk een voorwerp vindt, dringend aan
dit niet aan te raken en van de vondst onverwijld
kennis te geven aan het bureau van politie.

Zandvoort, 8 April 1940.
De Burgemeester van Zandvoort,

VAN ALPHEN.

WAARSCHUWING.
In verband met vele nieuwe verzoeken om inlich-

tingen brengt de Commissaris van Politie van de
justitiële dienst in de 1ste afdeling aan het centraal
bureau te Rotterdam, ten vervolge op o.m. de pu-
folicatie in het Algemeen Politieblad van 10 Augus-
tus 1939, blz.835 no 1341, inzake Van Weerden, alias
het Spaarcredietkantoor Rotterdam, alias de Spaar-
credietinstelling „De Onderlinge", onder de aan-
dacht, dat van Weerden sinds medio 1938 ruim 20
'kredieten heeft verstrekt, zodat er naar het zich
laat aanzien aanleiding bestaat hem thans minder
ongunstig te beoordelen dan eertijds.

Daarmede is niet gezegd, zoals enkele adverten-
tiebureaux doen, dat er tegen „De Onderlinge"
geenCerlei) bezwaren bestaan; het blijft zaak, dat
gegadigden de spaar (krediet)-voorwaarden zeercri-
tisch (laten) lezen, alvorens zich te binden.

Of redacties van bladen zich tegenover haar le-
Bers verantwoord achten, door de advertenties op
te nemen, moet aan haar inzicht worden overge-
ttaten.

V.V.V.-WINKELWEEK.
In samenwerking met de Handelsvereniging en

de R.K. Middenstandsvereniging „De Hanze" orga-
miseert de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
deze week een propaganda-winkelweek-actie. Dagen
lang hebben de winkeliers zich' ingespannen om hun
etalages op z'n best te laten uitkomen en velen, zijn
hierin schitterend geslaagd.

Donderdagavond werd er op het Tramplein nui-
ziek gemaakt en geconstateerd kan nu reeds wor-
den, dat de actie geslaagd is.

Volgende' week komen we nog uitvoerig op deze
•winkelweek terug.

TONEELAVOND V.V.V.
Zondagavond was de zaal van theater Groot Bad-
Ihuis tot de laatste plaats bezet, toen de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer voor haar leden een
toneelavond organiseerde.
De Voorzitter, de heer Burgemeester H. van Alphen
sprak een woord van welkom en deelde mede, dat
deze avond georganiseerd was om het contact tus-
sen de leden onderling te versterken. De V.V.V.
heeft niet te klagen over de medewerking, daar
bijna alle winkeliers b.v. deelnemen aan de propa-
ganda-winkelweek. Voorts stijgt nog elke dag het
ledental en binnenkort zal dan ook het 500e lid
•worden ingeschreven.

De V.V.V. is paraat en velerlei plannen zijn dan
ook gereed om Zandvoort als badplaats nog beken-
der te maken. Het voorjaar heeft vrij goed ingezet
en het is zeer te hopen, dat de weersomstandig-
heden in het a.s. zomerseizoen volle medewerking
verlenen— Jammer is het, dat de V.V.V. deze
belangrijke factor niet in handen heeft!

De toneelgroep „Het Masker" voerde hierna met
seer veel succes op het blijspel „Jean" in drie be-
drijven door Ladislau Bus Peketee. Telkens weer-
klonk een hartelijk gelach, maar even later werd
ook weer met volle aandacht naar dit moderne
toneelspel gekeken. Een donderend applaus beloon-
de aan het einde de toneelspelers, wel een bewijs,
dat de aanwezigen zich geamuseerd hadden. De
avond werd met een bal besloten, onder leiding van
den heer J. Stol.

FELMAVOND VOOR DE OUDEN VAN DAGEN.
Vrijdagavond werd door het Comité voor Ouden

van Dagen in gebouw Monopole voor de oudjes een
filmavond georganiseerd. Er heerste reeds dadelijk
een gezellige drukte. De voorzitter van het comité
de heer W. Chr. Hildering < sprak een woord van
welkom en betuigde zijn spijt, dat de jaarlijkse auto
tocht en het Kerstdiner geen voortgang hadden
kunnen vinden. Medegedeeld werd echter, dat een
Amsterdamse liefdadigheidsvereniging alle Zand-
voortse oudjes heeft uitgenodigd aan het einde van
deze maand of in het begin van Mei naar, Amster-
dam te komen, waar een cabaretprogramma zal
worden aangeboden. Tenslotte dankte de voorzitter
den heer Koper voor zijn medewerking om deze
avond zo goed mogelijk te doen slagen.

Na het" draaien van een aantal bijfilmpjes werd
na de pauze — waarin de oudjes op een kop koffie
werden getracteerd — de Hollandse film „De fa-
mille van m'n vrouw" vertoond. Het was een uiterst
gezellige avond!

FEESTAVOND „ZANDVOORT"
Zaterdagavond hield de voetbalvereniging „Zand-

voort"- in Groot Badhuis haar jaarlijkse feestavond,
welke zeer druk was bezocht. Het gevarieerde caba-
retprogramma werd geopend met -het optreden van
Sylvain Poons, die ojn. opvoerde „De schoolmeester
geeft les in de vaderlandse geschiedenis". Er werd
(hartelijk om hem gelachen en het meeste applaus
was deze avond dan ook voor Sylvain Poons. De
toneelvereniging „Fhoenix" verleende verder mede-
werking door de opvoering van de een-acter „Arme
Rijken", een blijspel, en drie toneelschetsen, n.l.
„Ochtendgymnastiek", „Het ontbijt" en „De hulse-
Hjke bokswedstrjjd". Tenslotte verleenden nog mede-
werking ,.The Harlem Negroes". Deze feestavond
werd met een bal besloten.

GEM. BADINRICHTING.
In de week van 25—30 Maart werden 416 douche-

en 27 kulpbaden genomen. •.-» •

l MEI KINDERFEEST.
Het l Mei-Kinderfeest is het feest, waar de ar-

beidersjeugd van Zandvoort met verlangen naar
uitziet. Ruim 500 kinderen zullen op l Mei naar
Monopole komen, om daar te genieten van een
fijn programma. We vertellen echter nog niet, wafc
er die middag allemaal gedaan wordt, dat blijft een
verrassing. Maar dat de kinderen er van zullen
genieten, staat bij voorbaat vast. Zo'n feestnüddag
kost echter geld, veel geld zelfs! Daarom komen de
vrouwen van de S.D. Vrouwenclub bij alle modern
georganiseerden aankloppen om hun bijdrage voor
de feestmiddag.

Dat gaat weer op de gewone manier, n.l. met in-
tekenljjsten.

We weten het wel, de leden van de moderne ar-
beidersbeweging geven altijd graag voor het l Mel-
klnderfeest. We twijfelen er niet aan, of ook nu
komt het geld er. En als het bedrag dan meevalt,
traeteren we de kinderen in de pauze op een ijsco.

Dus leden van de moderne arbeidersbeweging,
houdt uw beurs gereed. De glundere kindergezich-
ten op l Mei zullen uw dank zijn.

M.V.B.

SERENADE.
Vrijdagavond werd door de Zandvoortse Muziek-

kapel een serenade gebracht aan H. van Duü'n en
echtgenote, die 40 jaar getrouwd zijn. De heer Van
Duijn is bibliothecaris van Onderling Hulpbetoons
Mannenkoor. Een en ander trok grote 'belangstelling

C. F. G. ROEST OVERLEDEN.
Een dezer dagen overleed onverwachts in zijn

woning de heer C. F. G. Roest in de ouderdom van
66 jaren. De heer Roest beheerde een van de oudste
kruidenierszaken van de badplaats en was voorts
vanaf de oprichting lid van de Zandvoortse Han-
delsvereniging.

UITVOERING O.S.S.
De gymnastiekvereniging „Oefening Staalt Spie-

ren" gaf Zaterdagavond in theater Groot Badhuis
haar jaarlijkse uitvoering, welke een groot succes
is geworden. Deze uitvoering stond als gewoonlijk
weer onder leiding van mevr. en den heer Van
Pagee, die weer veel succes van hun werk oogstten.
Het programma was zeer gevarieerd en met volle
belangstelling werd door de honderden aanwezigen
naar de verrichtingen van de meisjes en jongens
gekeken. De vrolijke dansjes van de meisjesgroep
oogstten eveneens weer veel applaus. De uitvoering
werd met een gezellig bal besloten.

CHR. JONGEMANNEN-VERENIGING.
A.S. Zaterdag hopen we in ons midden te hebben

Ds. D. Tromp, die een causerie zal houden over:
„De kerk in Zuid-Limburg". Alle belangstellenden
zijn natuurlijk van harte welkom.

Momenteel worden reeds weer de eerste voor-
bereidselen getroffen voor de Bondsdag, te houden
op l en 2 Mei te Apeldoorn. Het volledige program-
ma hebben we nog niet ontvangen, maar het zal
wel weer met zorg worden samengesteld, zodat deze
dagen evenals vorige jaren de hoogtepunten in ons
verenigingsleven zullen vormen.

OPVOERING VAN „HET GOtJDVISJE"
Velen hebben zich de laatste dagen al afgevraagd

wat de betekenis is van „Goudvisje" waarover steeds
wordt gesproken. We zullen het U niet verklaren,
doch nodigen U uit om Zaterdagavond 13 April een
bezoek aan Groot Badhuis te brengen, waar de to-
neelvereniging „Op Hoop van Zegen" een opvoering
van „Het Goudvisje" zal geven. De belangstelling
voor deze toneelavond Is reeds zeer groot en we
raden een ieder dan ook aan zich nog direct van
plaatskaarten te voorzien om -teleurstelling te voor-
komen. De avond zal voorts worden opgeluisterd
door het bekende duo „Jimmy en James", terwijl
het bal onder leiding zal staan van den heer JotC
van Duijn met muziek van „The night Birds".

Komt met uw familieleden naar Groot Badhuis
en TI zult er geen spijt van hebben.

ONS TONEEL.
Bovengenoemde toneelvereniging wil aan het slot

van het winterseizoen nog eens zijn beste beentje
voorzetten en wel door opvoering van het blijspel
„Slechts 'n Baron". De avonden van „Ons Toneel"
mogen zich steeds verheugen in een talrijk bezoek,
ook nu is de verkoop van kaarten al weer groot.
Voorziet U dus spoedig van kaarten en bespreek
plaatsen.

Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie in
dit blad.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week was er een gecombineerde avond,

gericht op het Sterkamp. Denken we aan de voor-
bereidingen voor het Zigeunerfeest?

Zaterdag 13 April zal mej. Co MIeras voor de
oudste groep spreken over de Jeugdbeweging. Alle
ouderen zijn dus aanwezig. *

Zondagmiddag 14 April om 2 uur komen we in
de Brugstraat samen voor het handballentóenz.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 5 ton. 11 April 1940

Geboren: Bernardus Hendricus Johannes, zoon
van H. F. A. Bal en W. F. L. van der Eist, van
Speykstraat 11; Dirkje, dochter van A. van der
Mije en G. Sieders, Willemstraat 29a; Willem Hen-
drik Jacob, zoon van W. Driehuijzen en H. M. Koch
Boul. Paulus Loot 21.

Getrouwd: J. P. Reijer en C. M. Vork, Dr. Gerke-
straat 42rood; A. G. Pellerin en J. Bottema, Wil-
lemstraat 8; P. van Duivenboden en M. Koper,
Stationsplein 33; E. Kerkman en, A. G. Weber,
Haltestraat 38.

Overleden: C. P. G. Roest, oud 66 jaren. Halte-
straat 12.

Nederlands-ïndië in Woord en Beeld door H. TILLEMA.

De bewoners van Zuid-Nieuw-Guinea verkeerden tot voor enkele jaren nog in het z.g. stenen
tijdperk. De boten, die ze gebruikten om zich te verplaatsen en ook om er mee te gaan vissen
maakten ze van zware, 15 tot 20 meter hogebomen. Die bomen werden omgekapt met bijlen,
van steen. Het was eigenlek geen kappen, maar verbrijzelen der vezels. Met behulp van vuur
holden ze die kano's uit. Dat alles kostte heel veel arbeid. Geen wonder, dat een nieuwe kano
daarom moest worden ingewijd. Ze werd dan ojn. beschilderd. (Foto Pater H. Geurtjens.)

SPORT

VOETBAL
Zandvoort nog steeds ongeslagen.

Zandvoort l versloeg Zondag haar gevaarlijkste
tegenstander, Schoten, voor de tweede maal in dit
seizoen en stevent thans regelrecht op het kam-
pioenschap af. De Noord-Haarlemmers hebben zich
echter niet maar zo gewonnen gegeven en hun laat-
ste kansen met hand en tand verdedigd; zelfs had-
den zij een tijdlang met 2-0 de leiding en scheen
de eerste nederlaag der geelblauwen in zicht. Maar
door een geweldige eindspurt wisten onze plaats-
genoten nog juist op tijd de zege uit het vuur te
slepen.

Zeemeeuwen speelde tegen Ripperda een onfor-
tuinlijke wedstrijd en zag 3 doelpunten tegen, zich
maken, terwijl haar eigen voorhoede geen kans zag
den doelman der tegenstanders te passeren. Toch
speelden de Meeuwen (deze dag in rode shirts ge-
stoken) beter dan in de laatste wedstrijden welke
wij van hen zagen. De verdediging en halflinie wa-
ren gewijzigd en o.i. sterker geworden. Alleen de
rechtshalfplaats lijkt ons nog voor verbetering vat-
baar. Molenaar is een stoer verdediger, maar de
voorhoede heeft weinig aan hem. Wanneer hij,
soms na veel moeite, in het bezit van de bal is ge-
komen, knalt hij het leder „ergens naar voren" en
moeten de aanvallers maar zien hoe ze het bruine
monster in hun bezit krijgen. Invaller Poots, die
al spoedig na het begin den geblesseerden. Co
Pranssen op de linkshalfplaats moest vervangen,
toonde o.i. een veel beter begrip van de taak van
halfspeler en schroomde niet zo nu en dan de bal
op te brengen, of een tegenstander naar zich toe
te lokken, waardoor de linkervleugel wat meer vrij-
held kreeg. Zo hij linksbuiten Molenaar maar wat
meer in het spel zou hebben betrokken, zou de
thuisclub meer kansen hebben gekregen. Jammer
genoeg ging de bal dan steeds naar Broerie Keur,
die zich op z'n oude plaats in de voorhoede blijk-
baar niet thuis voelde en weinig kon uitrichten.

Van de voorhoede vonden we de beide vleugel-
spelers (Molenaar en Drommel) de besten. Het bin-
nentrio viel echter niet mee en schotvaardlgheid
was ver te zoeken. Toch komt het ons voor, dat
men niet te veel met andere spelers moet gaan ex-
perimenteren. Het voornaamste Is, dat er weer
ploegverband komt; en dan komt het succes van-
zelf. Thans zien we wel wat aardige individuele po-
gingen van enkele spelers, maar daar wordt een
wedstrijd doorgaans niet mee gewonnen. Om dit
te bereiken, is oefenen een eerste vereiste. Vooral
moet dan aandacht gewijd worden aan het eigen-
aardige verschijnsel, dat een door Hennis ultgetrap-
te bal nooit bij een Zeemeeuwen-speler, doch altoos
bij een tegenstander terecht komt. Ook hier schuilt
de fout o.i. bij de middenlinle.

a.s. Zondag.
Zandvoort heeft weer eens een thuiswedstrijd, nu

tegen Hillegom, een oude tegenstander, waaraan de
geelblauwen nog eigenaardige herinneringen heb-
ben. Bij "een overwinning komen zij op een totaal
van 24 punten, een getal dat Schoten in het gun-
stigste geval kan bereiken.

De Zeemeeuwen gaan bij R.C.H. 2 op bezoek en
moeten nu toch weer eens voor l of beide punten
sien te zorgen. J.S.

Extra bericht propaganda-winkelweek

OPLOSSINGEN PRIJSRAADSELS
PROPAGATTOA-WINKELWEEK

wy maken het Publiek er' op attent, dat bij meerdere goede inzendingen het lot zal be-
slissen, aan wie de prijzen zullen worden uitgereikt.
Heeren winkeliers,'de letter zichtbaar in de etalage plaatsen!

Officiële Mededelingen
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telefoon 2358
Uitslagen van Zondag j.l.:

Zeemeeuwen 1-Ripperda, 0-3.
Zeemeeuwen 2-HJF.C. 2, 2-5. _
Zeemeeuwen 4-Hillegom, 1-3.
Zeemeeuwen jun.-Zandvoort jun., 0-2.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen ad-VI. Vogels, 0-10.
Zeemeeuwen b-T.HJB. b, 0-7.

Vastgesteld voor ./omlag a.s.:
R.C.H. 2-Zeemeeuwen, 2 uur.
T.H.B. 2-Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.-Edo jun., 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Schoten a-Zeemeeuwen a, 3 uur.
E.T.O. a-Zeemeeuwen b, 3.30 uur.
Aan de spelers van het eerste elftal wordt mede-

gedeeld, dat vermist wordt een rood reserve-shirt.
Terug te bezorgen bij den heer Jac. Haldennan,
Potgieterstsraat 36.

De volgende prijzen zijn nog niet afgehaald: 201,
283, 326, 479, 641, 660, 816, 1051, 1553, 1693, 1818.'
Prijzen niet afgehaald vóór 30 April, vervallen aan
de vereniging.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering ten huiae
van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Zandvoort l heeft wederom van Schoten in de
uitwedstrijd weten te winnen. Deze overwinning ia
pas in het laatste kwartier van de wedstrijd ver-
kregen. Het leek er bij de rust veel op, dat de geel-
blauwen haar eerste nederlaag zouden boeken, toea
Schoten een 2—O voorsprong had.

In de tweede helft gelukte "het Zandvoort spoedig
een tegenpunt te maken. Partijen waren toen even
sterk en door beide zijn ettelijke, kansen gemist.
Schoten wist door goed verdedigen stand te hou-
den. Pas een kwartier voor het einde kwam op
enigszins gelukkige wijze de gelijkmaker. Zandvoort
kwam toen goed opzetten en door een, mooi schot
namen zij de leiding. 3-2. Vlak voor het einde ver-
dween een corner van rechts via den keeper in het
doel, zodat deze wedstrijd toch nog een onverwach-
te 4-2 overwinning opleverde.

Zandvoort 2 boekte eveneens een overwinning In
de thuiswedstrijd tegen D.I.O. Na een aardige wed-
strifld zegevierden de geelblauwe reserves met 4-1".

Zandvoort. 4 kon door onvolledigheid niet ver-
trekken naar D.O.A. Sommige spelers van dit elftal
schijnen na een feestavond geen fut genoeg te heb-
ben om een wedstrijd te spelen. Deze niet gespeelde
wedstrijd leverde dus niets anders op dan een..,,
boete, en 2 strafpunten.

Zandvoort junioren a speelde thuis tegen Zee-
meeuwen junioren en door beter schieten der voof-
hoede behaalde zy een 5-2 overwinning.

Junioren b verloor van de veel sterkere Ripperda
junioren met 12-1.

De adspiranten verloren op het nippertje van
Haarlem b adspiranten. Een gelijk spel "had hier
beter de verhouding weergegeven,

A.s. Zondag speelt Zandvoort l thuis tegen Hil-
legom. Laatstgenoemde club is er momenteel goed
in, dus het zal wel enige inspanning kosten om da
punten te veroveren. Zandvoort moet nog 3 punten'
uit 4 wedstrijden halen om de kampioenstitel te'
veroveren.
Het volledige programma luidt als volgt:

Zandvoort-Hillegom, 2 uur.
Spaarnevogels—Zandvoort 2, 2 uur.
Zandvoort 3-Schoten 3, 10 uur.
D.C.O. 2-Zandvoort 4, uitgestela.
Zandvoort jun. a-R.C.H. jun. b, 10 uur.
Zandvoort jun b-Heemstede jun., 12 uur.

J.K.

UITSLAG VERLOTING Z.V.V. „ZANDVOORT"
De verloting van bovengenoemde vereniging heeft

j.l. Zaterdagavond tijdens de feestavond plaats ge-
had. Op de volgende nummers zijn prijzen geval-
len: 336, 201, 307, 220, 931, 12 en 949. Prijzen kunnen
worden afgehaald bij J. Keur, van Ostadestraat 22.



Taalstudïe
Engels en Duits
•
E. VAN DER POLL, leer. M.O.
Opl. L.O. en Praot. ex.

Bijwerken van leerlingen
Aanmelding:

Oosterparkstraat 3

De schoonmaak in 't land?
Roep WATERDRINKER bij de hand
Koopt hele of gedeeltehjke Inboedels en zolder-
opruimingen; overal en dagelijks te ontbieden:
GROTE KROCHT 20 TELEP. 2164

Ook de

Schoonmaak tijd
is in vele opzichten

Drogistentijd
en U weet het

onze specialiteit
is het leveren van

prima kwaliteit
Drogisterij L* Blaauboer
HALTESTRAAT 46 TEL. 2392

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

"Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

Schoonheidsmassage
en Make up

ONZE SPECIALITEIT!

Verder maken wü alle moderne haar-
werken voor kort en lang haar, ook
van uitgevallen haar!

Dameskapsalons
TJ. AUKEMA
TRAMSTRAAT 11 - Telefoon 2327

Gevestigd:
Woningbureau
J. H. TEtt WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE Hu UK: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deeltelijk.
TB KOOP: Villa's. Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wü ons met huunnnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van dei- Wol de
Lood- en Zinkwerker

Ook In Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 - Telefoon 2459

GROENTEHALUSTEIJNEN
GROTE KROCHT 29
hoek Herenstraat. Telefoon 2770

VERSE POSTELEIN, per pond 20 et
WITTE BLOEMKOOL 25 et
VERSE SPINAZIE, per pond 8 et
VERSE ANDIJVIE, per pond 10 et
MOOI LOF, per pond .. 8 et
GESCHRAPTE WORTELTJES, per pond .. 10 et
3 pond WORTELEN 10 Cl»
'UIEN, 3 pond 10 et
GESNEDEN RODE KOOL, per ponfl .. .. 10 et
CITROENEN 3 a
JAEFA SINAASAPPELEN, 10 voor
KOOLRAAP, per pond ,
MOOIE SAVOYEKOOL, 2 a .. .,
VERSE KROPSLA
SINAASAPPELEN, 10 voor
STOOFPEREN, roodkokers, 2 pond
ZOETE STOOPAPPELEN, 3 pond ..
MOESAPPELEN, 2 pond
BANANEN .

10 et
.. 60 et
.. 5 et
.. 25 et

8 et
.. 40 et
.. 20 et
.. 25 et
.. 25 et

marktprijs
GROTE GRAPEFRUIT 10 Ct
KOMKOMMERS 10 et
ZtTORKOOL 10 et
BONTE EN BLAUWE DRIELINGEN, 10 kg 50 et
ALS RECLAME: 10 kg BONTEN EN BLAUWEN

60 cent.

Profiteert nu
nog van de voorraad

Nieuwe wollen dekens
Keus uit 200 stuks. Nu is de gelegenheid er nog
voor oude prijzen. — Tevens een mooie sortering
in Vloerbedekking.

N. V. S* Waterdrinker

Met deze foestwoek
koopt men in „Dfi

ledereen kan thans zijden ondergoederen dragen!
Prima zijden Dameshemdjes en Directoires 79;
ZUden Onderjurk, prima kwaliteit vanaf 98 et;
File d'écosse onderjurken, alle maten 98 et;
Kinderonderjurkjes 49 et; zyden Nachthemden
iets moois, vanaf 1,79; Dames Camisoles, maeco
met zijde, 59 et; Garnituur, onderjurk, directoir
met hemd je 2,85;
Profiteer ook van onze extra kousen
aanbieding l!

Dameskousen, prima ztfde, 39 et; Dames file
d'écosse kousen 49 et, 2 paar 85 et; NatuurzU-
den dameskousen, links geweven, moderne tin-
ten nu 68 et; File d'écosse Kinderkousen vanaf

Wij zijn in alles de
ruimst gesorteerde zaak

19 et; de nieuwste Kindersportkousen v.a. 39;
Herensokken, half wol, 24_ot; zuiver wollen sok-
ken 59 et; in file d'écosse 29 et.
Koop bij ons al uw soorten vitrages
Keus uit 50 verschillende patronen l

Wit en Ecru Vitrage vanaf 12 et; Met strookje
85 breed 19 et; de nieuwste open Vitrage 28 et;
afgepaste vitrage met entredeux 98 et; Planken
kant vanaf 8 et, Brabants bont 26 et per el;
pracht Weefstof 120 breed 45 et per el.
Onze Prima Java-kapok nog steeds 69 et p. pd
Wy nemen ook Eendracht- en Vesta-zegels aan.

Schoolpiein 4 hoek WHIemstraat

V A R A Afdeling Zandvoort

Radio-luisteraars!
De -wereldomroep wordt wettelijk geregeld

Weet gij, wat dit «ril zeggen?
Dat allen, die radio-uitzendingen beluisteren, ongeacht of ztf dit doen

door middel van een eigen toestel of wel door Cen trale, en niet zijn aange-
sloten by een omroepvereniging, verplicht zullen worden bij te dragen in
de kosten om de wereld uitzendingen, wette juist in deze ttfd van bulten-

gewoon groot belang zyn, mogelijk te maken. ledeer die geen
lid is van een omroepvereniging zal wettehjk verplicht worden minstens

ƒ 6,— per jaar (maximum ƒ 10,— per jaar) aan het Rijk te betalen.

Sluit U dus bijtijds aan en wel bij de VARA
Het lidmaatschap van de VARA kost U met inbegrip van
een abonnement op de Radiogids 20 cent per week
Waarmee gij u volkomen veilig hebt gesteld.

MELDT U AAN ALS LID VAN DE VARA
bij de navolgende adressen, waar gij tevens alle inlichtingen kunt krygen

A. MOLENAAR, Oosterparkstraat 21
D. VAN PUUN, Burg.Beeckmanplein 15
L. CITROEN, Parallelweg 23a.
H. SCHOI/TE, Jan Smjersplein 9a.
MEUWSEN, Helmersstraat 29.

S. BRONKHORST, Brugstraat 3.
Mevr. VAN DIJK-HAMEETEMAN,

Burg. Beeckmanplein 8.
Bezorger Radiogids G. VAN DUIJN,

Marisstraat 45.

•

OROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164
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Je adres •
voor prima Schoenreparatie en matige
prijzen is

De Brabantse Schoendokter
dus: laat Uw schoenen niet machinaal ver-
melen; by ons is alles HANDWERK.

Dames zolen en hakken ...... ƒ 1,25
Heren zolen en hakken ...... ƒ 1,80

Speciaal in Welf- en Aren schoenreparatie.
Annex verkoop van leder en rubber en rub-

H her hakken.
• STATIONSSTRAAT 1.
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Bü ons steeds

VERSE DOOSJES M AT ZES
en CRACKERS

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

Bezoekt hedenavond
de toneeluitvoering van „OP HOOP VAN
ZEGEN" in

theater Groot Badhuis
Opvoering van

Het
goudvisje

In 3 bedrijven door W. G. van Nouhwjs.

Medewerking van JIMMY en JAMES!

NA AFLOOP BAL
O.I.V. JOH. VAN DUIJN. .
Muziek van „THE NIGHT BIRDS".

Plaatsbespreking: Hedenmiddag van 4-5 uur
aan de kassa.

ENTREE 40 CENT

Inrichting voor
heilgymnastiek en massage

Brederodestraat 35
Telefoon 2466

MEVR. G. VAN PAGEE-VIERDAG
(Dames en kinderen).
J. A. B. VAN PAGEE,
M.O. Lich. Oef., gediplomeerd v.h. Ned Genoot-
schap voor Heilgymnastiek en Massage.

Heeft U ons

Boeren bruinbrood
al eens geprobeerd?

M. T- Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

Behangselpapïer
uit voorraad pjjn. 40 soorten vanaf 12 et.

Korremans Bazar
GROTE KROCHT 14.

Zandvoortse Toneelvereniging

ONS TONEEL

Zondag 14 April a.s.
in Groot Badhuis, 8.15 uur

Opvoering van

Slechts een Baron"
Blijspel in drie bedrijven

Na afloop
prettig bal
onder leiding van J. STOL Jr.

Muziek: ENGEL PAAP.

Plaatsbespreking 's Zondagmiddags aan de zaal van
l tot 2.30 uur.

Toegangsprijs f 0.40 plus bel.

Slechts een beperkt aantal Militairen-kaarten ver-
krijgbaar è, 10 cent bU den heer H. Luyte, Pak-
veldstraat 3,

JAARVERGADERING „ONDERL. HULPBETOON"
Maandagavond^ hield de werkliedenvereniging „On-
derling Hulpbetoon" in Ons Huis de jaarvergade-
ring. De voorzitter, de heer A. Hollenberg, sprak een
welkomstwoord en deelde tot ieders bhjdsehap mede,
dat inde financiële toestand een goede vooruitgang
te bespeuren is. Voor nadere bijzonderheden verwees
luj de leden naar de jaarverslagen van secretaris
en penningmeester. Deze jaarverslagen werden ver-
volgens met algemene stemmen goedgekeurd. De
bestuursleden H. Bluijs, J. M. Bantjes, A. Slagtveld
en D. Keur, werden bij enkele candidaatsteUing her
kozen. Na de rondvraag sloot de voorzitter deze ge-

i animeerde vergadering.

TENTOONSTELLING.
De afdeling Volksonderw^s deelt mee, dat de kin-

deren die werkstukjes voor de tentoonstelling heb-
ben gemaakt, deze op Woensdag 17 April en Zater-
dag 20 April des middags tussen 2—3 uur bö mevr.
Volhandt, Duinweg 29 naast de oude bewaarschool
kunnen inleveren.

EXCELSIOR
Maandagavond 7 uur repetitie accordeons, 8.15 u.

mondaccordeons in Ons Gebouw, Brugstraat. In
verband met de 20 April te houden uitvoering aller
opkomst gewenst.

DE SCHAKEL.
Deze toneelvereniging viert haar Ie lustrum met

opvoering van het bekende toneelstuk „Pomarius",
bhjspel in 3 bedrijven. Het stuk zal velen bekend
zijn als radiohoorspel en kan dus nu als toneelspel
aanschouwd worden. Zie voor bijzonderheden de ad-
vertentie in dit blad.

Veiling van
diverse inboedels

DpapöDEMDpppppnnnananapnaappppppp

'T WONDER VAN ZANDVOORT
Het adres voor do schoonmaak
SWALÜESTRAAT 9, HALTESTRAAT 7 - Telefoon 2418

COCOSMATJES, prima . . . . 35 et
DEÜRMATTEN, sterk 125 et
W.C. MATTEN 45 Ct
COCOS-LOPERS, l meter breed 148 et
COCOSLOPERS, 70 cm breed .. 95 et
COCOSLOPERS, 50 cm breed .. 47 et
BOUCLE, 50 cm breed, prima .. 75 et
BOUCLE-JUTTE, 50 cm breed .. 47*/»
SLAAPKAMERMATTEN, vanaf 159 et
BEDMATJES 45 Cfc
PRIMA DEDRKLEEDJES .. .. 59 et
SLAAPKAMERKLEEDJES .. 145 Ct
SCHOORSTEENLOPERS, vanaf 65 et
OVERTREK VOOR KUSSENS.. 90 et
TAFELKLEEDJES, klein .. .. 39 et
HANDWEEFTAFELKLEDEN, groot 298 Ct
PLUS TAFELKLEDEN, ..vanaf 380—750 et
KAPSTOKKLEDEN, handweef 210—260 et
DIVANKLEDEN 620

HANDWEEFGORDIJNEN in diverse dessins
in prijzen vanaf 445 et per paar

HANDWEEFSTOF VBJI 't stuk, per el 52i/.,

Bedspreien iets moois . . f 5.25
VLOERBEDEKKING, 180 breed .. 115 et
VLOERBEDEKKING, 200 breed 125 et
TAFELZEIL, per meter.. .. 75 et
PLANKEZEIL, 28 cm breed, per meter 35 et
RANDEN, per meter
STRIJKPLANKEN, vanaf
KEUKENTAFELS, Vanaf
MOUWPLANKJES
TRAPPEN,-per tree vanaf
AFDRUTPBAKKEN
PRIMA WASBORDEN, vanaT
ZEEMLEERLAPPEN,
SPONZEN

10 et
110 et
120 et
20 et
26 et
39 et
49 et

175-210
7—19—25—30—37 et

prima 69-115

op Dinsdag 16 April
's morgens 10 uur

in gebouw Zomerlust
Kosterstraat S
w.o. voorkomt: Spiegel- en Linnenkasten, Dressoirs;
Buffetten, Tafels, Stoelen, Ameublementen, Lits
jumeaux met Bedstellen, Schrijfbureau, Russisch
Biljart, houten Tuinameublement, Glas- en Aarde-
werk, Kolenfornuis, Bakfiets en wat verder ten vér-
koop wordt aangeboden.
KIJKDAG MAANDAG 15 APRIL van 10-4 uur.
Veilingdirectie:

DE WITTE ZWAAN
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Steensma Uw slager?
Uw uitgaven lager

ALS RECLAME: deze Zaterdag

Half pond GEKOOKTE WORST voor 15 et
Half pond LEVERWORST voor .... 10 et
Half pond BLOEDWORST voor .... 10 et

Steensma's
W odel vleeshou werij
Schoolstraat 3, telefoon 2703



Heden overleed tot onze diepe droefheid
onze lieve Man, Broeder, Behuwdbroeder en
Oom
CHRISTOFFEL FRIEDRÏCH GOTTLÏEB

ROEST,
ia de ouderdom van 66 Jaar.

Uit aller naam:
W. ROEST-BROUWER.

Zand voort, 8 April 1940
Haltestraat 12.
De teraardebezorging heeft plaats gehad
Vrjjdag 12 April op de Algemene begraaf-
plaats te Zandvoort.

^Verloof d:
T.TRR MOLENAAR

en
JAAP WEEDA,

Zandvoort, 13 April 1940
Nic. Beetslaan 36
Brederodestr. 28

V e r l o o f d
JO BORSTEL

en
MAARTEN L. PAAP

Zandvoort, 14 April 1940
Willemstraat 3
koningstraat 72
Thuis: Zondag 14 April,
Willemstraat 3

•Cretrouwd:
C. 3. TICHELAAR,

t" Arts
" en

EIAY DE VRIES.
Zandvoort-Bad, 9 April'40
Hartehjk dank voor de
vele vriendschapsbewü'zen.

Ziet de originele
V.V.V.-ETALAGE

ran
«SERTENBACHS DRUK-
' KERIJ. Achterweg l

TE KOOP GEVRAAGD:
PIANO

Br. uitsluitend met merk
en prjjs onder no. 46006

bur. Zandv. Cour.

2 Dames vragen voor het
gehele seizoen een SLAAP
KAMER met stromend
•water voor weekend van
Zaterdagmiddag tot Zon-
dagavond, met of zonder
pension. Br. Hemonylaan
3 Amsterdam.

GEVRAAGD voor direct
NETTE LOOPJONGEN

Aanm.: M. Blitz, Zeestr.19

•GEZ. per l Sept. v. 4 mnd
«f langer, GEM.WONING
bev. 4 k., keuken, bergr.,
«v. badk., goed te verw.,
Bon en nabij zee.
Br. m. ml. en prijs onder
aio. 46003 bur. Zandv. Crt.
.Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP GEVRAAGD:
•voor geldbelegging enige
solide, verhuurde PER-
CELEN. Br. met voll.ml.
o.a. straat- en grondbel.
Br. Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 46005

TE H u u« per l Mei
Gestoffeerd of gemcubi-
leerd BENEDENHUIS.be-
vatt. zitk., 2 sl.k.,ke uken,
serre, voor- en achtertuin
en per 15 April GEM.
BOVENHUIS, bev. zitk.,
slaapk., met kookgel. ge-
schikt voor 2 pers.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkery
onder no. 46002

TE KOOP:
PAKKISTEN.

Henk Schuilenburg, Grote
Krocht 5-7.

Dame zoekt, doorlopend,
PENSION met centr. ver-
warming. Zonnige zlt-
slaapkamer. Br. met voll.
inl. onder no. 46001 bur.
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerü

TE KOOP:
EEN GEYSER met Bad-
kuip en toebehoren. De
beste merken en in prima
staat.
Adres te vernemen bur.
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP:
BAD MET GEYSER,

Gasradiator en Herenrij-w.
Zandvoortselaan 37

GEVRAAGD:
NET MEISJE

liefst voor dag en nacht
of van 8 tot 8 uur, zelfst.
kunn. werken, v.g.g.v.,6,50
gld. p. wk. Mevr. Spyer,
Kostverlorenstr. 4.

.GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen.
Mevr.Hildering, Kerkstr23

GEVRAAGD:
NET MEISJE,

voor dag of dag en nacht.
J. J. Spiers, Haltestraat 30

AANK. NAAISTER GE-
VRAAGD voor japonnen.
Aanm 2-6 u.v.d. Schelde,
Burg. Engelb.straat 94.

VEGETARISCHE FAMI-
LBE zoekt pension van 15
Mei tot einde Juli, liefst
mj particulieren. Br. met
prijsopgave ond. no. 46004
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drnkkerq

HHO U NIET GBOACItT
•dat u* «cho«n«I« »*•
lijn, «l» ii l ««»•
worden 8
l. het we

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Metv.d.Werff's
waren,

Geld besparen!
Alleen deze week:
Javaboontjes

half pond 19 et

Pinda Chocolade
half pond 22 et

Choc. Bloemen, melk
en vanille li/2 °- !5 et

Noletta Bonbons
2 ons 23 et

Ramona Bonbons
2 ons 25 et

Reclame Toffees
4 ons 25 et

Advocaat Toffees
li/2 ons 10 et

Dadalines
li/„ ons 10 et

Frambozen Drups
11/2 ons 10 et

Gevulde ijsbonbons
per ons 8 et

Cubaantjes p ons 8 et
Losse Koffie

half pond 18 et
Planters Thee

per ons 27 et
Jam per pot 23 et
Beschuit per rol 6 et
Gasthuisplein l

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma-
ken bekend, dat ter gemeentesecretarie verkrijgbaar
tsjjn de voorwaarden waaronder in 1940 zullen wor-
flen verpacht de
STANDPLAATSEN VOOR ' USKARREN.
De inschrijvingen moeten vóór 19 April 1940 worden
ingediend.
JZandvoort, 10 April 1940. ••'

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

WONINGBUREAU
„KENNEIV1ER L A N D "

*HOGEWEG 62 _ (Tel.2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
•Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin-
jgen, belast zich met huur-innen en administratie,
itegen laag tarief. Inlichtingen gratis

ATTENTIE
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (ontwaden) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen Ji andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

Uw adres voor:

SCHOONMAKEN VAN TE
BETREKKEN WONINGEN

RAAM- en PUIBEWASSING
MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN,

ROLLUIKEN
Speciale tarieven voor HOTELS, PENSIONS en RESTAURANTS.

ALGEMENE SCHOONMAAK ONDERNEMING
Amsterdam, Lijnbaansgracht 12, tel. 47648. Haarlem, tel. 19621

ZANDVOORT
de Ruyterstraat 3 - Telefoon 2551

Bijwoning P.E.N.-demonstratie
OP DONDERDAG 18 APRIL
zal des morgens te 9.30 uur bö
voldoende deelneming
een autobus rijden naar hec DIENST- en ADMI-
NISTRATIEGEBOUW van het P.E.N. te Bloemen-
daal ter bijwoning van een demonstratie, die aldaar
wordt gehouden.

Opgave tot deelname alleen via
den Installateur

J. G» Dietz, Schoolstraat 11, TeL 2764

Zandvoorts Verkooplokaal
Taxateur J. Waterman Brugstr. l,ïel.2Q92

Belangrijke
inboedel en pension veiling

op Donderdag 18 April a.s.
v.m. 10 uur ten overstaan van Deurwaarder Erbrink
van
lo gedeeltelijke inboedel, wegens vertrek van Dr.

Frcnkel, Brederodestraat;
Zo gedeeltelijke inboedel van Pension Hamers,

Hogeweg;
en andere, waarbij veel Bedden en Ledikanten,
eiken Slaapkamer-meubelen, Buffetten, Lopers,

' Karpetten, Smyrna en andere soorten, Linoleum,
Fauteuils, Divan, Stoelen, veel Glas en aardewerk,
Klokken. Verder Chinese Salonkast, stalen Zit-
kamerameublement, Pianola, Linnenmangel, Gas-
en kolenfornuis en wat verder te bezichtigen zal
zijn op WOENSDAG 17 APRIL a.s. van 10-6 uur.

ZEGT HET VOORT!

KENNISGEVING

Met deze hebben wtf de eer U kennis te geven, dat
DE ZAAK van wylen mjjn man, den Heer

C. F. G. ROEST
op dezelfde voet
zal worden voortgezet

Hoogachtend, Mevrouw W. ROEST-BROUWER.
HALTESTRAAT 12

THEATER ft
Telefoon 2550.
MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Ons theater zal deze week weer in de algemene be-
langstelling staan! Zaterdag 13, Zondag 14,Maandag
15 en Dinsdag 16 April, 8 uur. 4 Dagen! 4 Opvoe-
ringen van 'n groot succesprogramma:
Heinz Ruhmann in zijn daverende lachschlager:

Paradijs der vrijgezellen
Een dolgeestige, onderhoudende film, sprankelend
van humor "en tintelend van geest. Een film van
Heinz Ruhmann betekent lachen, maar btf deze
film moet tl brullen! Amsterdam, Rotterdam en
den Haag behaalden record-recettes met de ver-
toning van „Paradus der Vrijgezellen".

Als tweede hoofdfilm: Peter Lorre als

Mr* Moto op het eiland des doods
Een groot en machtig avontuur, gespeeld door den
groten karakterspeler Peter Lorre.
Een 100 pet. Succes-programma!
Toegang boven de 18 jaar. Entree: Parket 35, Par-
terre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegr.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
Opvoering van de allernieuwste film van Shirley
Temple in

De kleine prinses
Dit is een filmwerk van betekenis. Geheel opgeno-
men in natuurltfke kleuren. ThPater Tuschinski
vertoonde deze film 3 achtereenvolgende weken in
zijn theater te Amsterdam. Hat mooiste en schoon-
ste wat U ooit gezien heeft voor Jong en Oud.
Entree 20—30 en 40 cent, alles inbegrepen.

WOENSDAG 17 en DONDERDAG 18 APRIL 8 UUT
2 Opvoeringen van een geheel nieuw programma
hetwelk nog niet in Zandvoort is vertoond. Opvoe-
ring van een groot en machtig filmwerk van 's we-
relds grootsten regisseur Cecil B. de Mille

Een pondspak

van 18 VOOR 13 et
bij 50 cent aan boodschappen
(Suiker, Margarine en Roomboter uitgezonderd)
Geldig van 12 lot en met 18 April

PRIMA BUSGROENTEN
Andijvie f% E!

per Vi blik JEi3 et.
Doperwten <^t

per Vi blik 30 - 27 - <£.<£, et.
Snijboonen O l̂

per Vi blik Z4 et.
Spercieboonen A K

per Vi blik . . . . 28 - Jm<& et.
Spinazie A 4H

per Vi blik A i et.
Wortelen f% K

per Vi blik ... 30 - ^«9 et.

1VAN AMERONGEI
In al onze filialen

GROOTE KROCHT 24
BURG. ENGELBERTSSTRAAT 29

Voor
Zonneschermen g
Markiezen •
Rolluiken g
enz.

Enigst vakkundig adres te
Zandvoort

Jac,Franssen, Oranjestraat U, tel, 24/0 (
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Voor rijwielen naar
HENK SCHUILENBURG

Profiteer van onze speciale voorjaarsaanbieding
Henk Schuüenburgs Rtfwielen zijn geheel compleet
gemonteerd vanaf ƒ 34,50 met 3 jaar volle garantie.
Onze Sportrywielen ƒ 52,50. Ijzersterke Kinder-
rüwielen ƒ 19,50.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER is

voor rijwielen in Zandvoort het adres van vertrouwen!

Alléén
Grote Krocht 5-7
Telefoon 2974 Tevens 1ste klas reparatie-inrichting.

Union pacifïc
Als een groots en heerlijk visioen is het glorieuze
avontuur van de duizenden dapperen, die zich me-
ter na' meter een weg vochten door bergen en
•woestijnen. — Deze film was 'n enorm succes in
City-theater te Amsterdam.
Wegens de enorme lengte (3100 meter) geen 2de
hoofdnummer. Een pracht-programma tegen lage
entreeprijzen: 30-54-75 et. Toegang boven 18 jaar.
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Schoonmaaktijd:
V I T R A G E - T I J D
Etamine, per el 7, 10, 12, 15, 17, 19 et

MARQUISETTE 15—19—52 et
MODERN FILET 29—35 et
GEBLOEMDE VOILE 39 et
CRETONNE, 115 cm breed 39 et
Diverse soorten GLASGORDIJNEN, vanaf 39 et
Moderne HANDWEEFSTOF, 120 cm breed.. 55 et
KEÜKENVAL, vanaf 9 et
BRABANTS BONT, diverse kleuren 26 et

In diverse soorten KEUKEN en THEE-KLEDEN
een grote sortering.

STOFDOEKEN 10-14-19 et
WAFELDOEKJES 10—14 et

Verder een grote sortering in Schorten, Vakkle-
ding, Lingeries, Ontbijt- en Tafelkleden, Kousen
en Sokken.
Zo juist ontvangen de nieuwste soorten
VOORJAARS-JASJES en -PULLOVERS.

Rflanufacturenmagazijn

Bovendien bij ƒ 20 bonnen f l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Haltestraat 40, Telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

Behangselpa pier
Stalenboeken 1940' ter inzage
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAFONDPAPIER
Behangers disponibel. Plaktafel te huur

Eerste Zandvoortse Papierhandel
F. M. VAN DEURSEN.

Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Tclef 2507

Aannemersbedrijf

Fa. Luijenrïijk & Bisenberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 18 — TELEFOON 2476



Zondag 21 April
Groot Badhuis, 8.30 uur

Pe Schakel
Entree 40 et, plus bel.

1935-1940
Jubileum' v oor stol l ing opgevoerd wordt:

manus
Na afloop GROOT BAL

onder leiding van ƒ. Stol Jr.

GROOT DANSORKEST

Plaatsbespreking op de dag
der voorstelling van 2—3 uur
aan de zaal

GROENTE en FRUITHANDEL
vJb* TER W O L B E E K
LOF, per pond 8 et
WORTELTJES, per pond 6 en 8 et
BODE KOOL, gesneden, per pond .. 8 et
SAVOYE KOOL, gesneden, per pond 8 et
ZODTE SNIJBONEN, per pond .. 15 et
ZOUTE SPERCIEBONEN, per pond 18 et
ZOUTE ANDIJVIE, per pond . . . . 12 et
ZUURKOOL, per pond 9 et
RAAPSTELEN, 4 bos 10 et
CITROENEN, 3 stuks 10 et
SLA, per krop 6 et
GROTE JAPPA'S, 10 voor 45 Ct
SINAASAPPELS, 3 voor 10 Ct
VERSE SPINAZIE ' 9 et
VERSE ANDIJVIE 10 et
WORTELEN, 3 pond 10 et
HARDE UIEN, 3 pond 10 et
KOMKOMMERS, 10 et
Verder aanwezig: bossen Wortelen, Andijvie, Spi-
nazie, Rabarber, Radijs, Komkommers en Tuinkers.

Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

1 werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zand voort!

Het adres is

H* C. van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19

GAZELLE RIJWIELEN

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
•wendt U dan fcot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
ïiaar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. - Matige prijzen, waarvoor Ie klas
•werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren ia en bltfft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkery Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
bU aankoop v. ƒ 0,50 (uitgez. suiker en boter)

l reep chocolade

2 ons schouderham voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

KIPS LEVERWORST, per ons 14 et
2 ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22Va et
2 ons BOTERHAMWORS1 .. .. 22»/2 et
Va pond BLOEDWORST 20 Ct
i/a pond LEVERWORST 20 Ct
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 Ct
Berliner Lever
Leverkaaa Bacon
Paarden Rookvlees Osaerookvlees
Plockworst Pekelvlees v A. Cohen
VJb.TT.fe! GOUDSE KAAS, per pond .. 45 Ct
BELEGEN EDAMMER KAAS. p. pond 39 Ct
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 Ct
TARWEBLOEM, per pona 12'et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
Bus TAFELKOEK 19 Ct

NESCAFS, de koffie zonder koffiepot of
filter is een Nestlé-product:
Het fünste kopje koffie voor ongeveer 2 cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen ƒ 0,95
Een bus voor 16—18 koppen ƒ 0,50

i. J, l€i$OTYER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

H<H« Huiseigenaren
Laat nu uw SCHILDERWERK verrichten door be-
kwaam en betrouwbaar vakman.
Gevels vanaf ƒ 15,—; Keukens vanaf ƒ 8,-.
Ie klas uitvoering I

H* J» Nouris, Brugstraat 6

DE chocolaterie van Zandvoort is

Jack Boer
ONZE prijzen zijn NIET verhoogd
RADEMAKERS chocolade 2 ons 25 et
ÜNION,KOHFF,SICKESZ choe. 2 ons 25 et
v.HOUTEN en DE HEER bonbons 2 ons 25 et
RADEMAKERS Casanova bonb. 2 ons 28 et
VERKADES en PAUL KAISER artikelen.

RECLAME:

3 Verkades repen
voor 11 cent

5 bros repen 10 cent
8 KERKPLEIN 8

Op het gebied van

matrassen
vindt U in DE ETALAGE van

Btaiieelux
BEHANGER, STOFFEERDER, BEDDENMAKERIJ
iets aparts!
TRAMSTRAAT 13, Telefoon 2596

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEM
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Hulzen en villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezlg. Tevens belasten wy ons met het hnnrinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
Wed. Inlichtingen kosteloos

DAMES! •

IS ER IETS B
OP TE K N A P P E N ? 5

Wy hebben een grote keuze •

lak en g lans verf S

Drogisterij J. G. A. Stijnis i

Voor het
herstellen
van Uw

hakkon on zolon
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
8. BKONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKËS, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, WiHemstraat 9
WED. P. PAAF, Pakveldstraat »
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBEK, Koningstraat 45"
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Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder-Foto's

Glas- en Verfhandel

A, KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ - TELEF. 2307
..Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en V2 kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.
PETROLEUM, per liter 10 et

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Sigarerunagazijn van

C. J. B A K K t R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 et
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

C O S T U M I E R E
Mej. Aug* Bisenberger
Patronen naar maat. Pasklaar maken.

Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

by U aan huis opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f4,50
Formaat 13x18 cm.

Wy fotograferen met onze speciale filmverlichting
zowel overdag als 's avonds.

Foto-Technisch Bureau ,,Succes"
PARALLELWEG 39 ZANDVOORT

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Deze week als reclame:

i van 50 cent
voor 35 et
p. yz pond

Als extra reclame:
4 rumtompouces voor 25 et
Deze alleen Zaterdag en Zondag.

Wellingtons
Utrechtse sprits

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 14 April 10 uur: Ds. D. Tromp,
Bed. H. Doop

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 14 April 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 14 April 10 en 5 uur: Dr. N. A. Waaning

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 14 April 10.30 uur: Dr. A. J. van Leusen.
van Velsen.

Zondagsschool 12—1.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. A. Hoekendijk Jr. te Heemstede.,

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 13 April Einde v.d. Sabbath 7.39 uur.
Vrijdag 19 April Aanvang v.d. Sabbath 6.45 uur.
Zaterdag 20 April Einde v.d. Sabbath. 7.52 uur.

Wegens reclameweek V.V.V.

geheel complete Permanent f 1,50
DAMES- EN HERENKAPSALON

B. VAN DER BIJL
Haltestraat 32a •̂ •H

M l E P V A N E G E R E N
D a m e s kap ster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD
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J, SMIT
GLAZENWASSER
beveelt zich beleefd aan voor

alle voorkomende schoonmaakwerken
KONINGSTRAAT 33
v.h. bediende bij J. v. Eerden, Markie-
zenfabriek- en; Glazenwasserij Bloemen- •[
daal. - B
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MAGAZIJN L, l D E il Li Ü

Gedurende de V.V.V. propaganda»
week enkele specfale aanbiedingen
ONGEBLEEKTE KATOEN, 2 knotten
GEKLEURDE KATOEN, per knot
ZWARTE SAJET, 100 gram ..
GEORGETTE HOOFDDOEKEN
BADHANDDOEKEN, 77x135 cm
BADHANDDOEKEN, 55x105 cm

25 Ct
16 et
49 cU
49 Ct
85 Ct
49 Cft

Zo lang de voorraad strekt.

Grote Krocht II - Telefoon 2754

M V R IJ E SCHUILPLAATSEN
hebben ten doesburgers tegen bommen te beschermen en vorst'
vrije kuilen, de aardappelen tegen vorstschade te beveiligen
Onderstaande soorten van uitsluitend prima kwaliteit en zander afval
hebben gedurende de vorstperiode geen schade bekomen !

Wii handhaven DOOR EEN GROTE OMZET
1««1 «„;;~>« DOOR EEN BIJNA 100-JAR1GE VESTIGINGlage prijzen DOOR ONZE NAAM WAARBORG VOOR KWALITEIT

p. kg p. 10 kg p. i/2 hl
GROVE BLANKEN .... 4 ofc 37V2ct ƒ1,30
BONTEN DRIELINGEN 4 et 40 et ƒ 1,35
BLAUWEN DRIELINGEN 5 Ct 45 et ƒ 1,50
IJPOLDER BEVELANDERS 5 47i/aet ƒ 1,60
FRIESE BINTJES 5 Ct 45 et ƒ 1,50
DUINDRIELINGEN .... 6 et 55 et ƒ1,75

. p.kg p. 10 kg
STAMP AARDAPPELEN 4,ct
PRIMA BONTEN .. 5 et
PUIKE BLAUWEN 6 et
ZEEUWSE REDSTAR .. 6 Ct
DUINZAND Tct
DUIN REDSTAR 8 et

371/jCt
50 et
55 et

ƒ 1,30
ƒ 1.70
ƒ 1,85
f 1,90
ƒ 2,00
ƒ 2,45

Thuis bezorgen zonder prijsverhoging door Zandvoort, Bentveld, Aerderhout, Haarlem,
Heemstede enz. — Hotels, pensions en inrichtingen extra korting

HEDEN IN LOSSING ALLE SOORTEN
Van de zware kleigrond. — Gekeurd, en ongekeurd.

plantaardappelen
Tegen scherp concurrerende prijzen.

E U R S E N'S Aardappeltaedrijf
Kerkplein Sb - Telefoon 2274 - Zandvoort
Haarlem, Telefoon 14245—15879—29632 Gevestigd sedert 1851.

\



40 JAARGANG No. 43 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER PAGINA'S ZATERDAG 20 APRIL 1940

ZAND VOORTS E CDU RA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bö vooruitbetaling te voldoen:
TOOT Zandvoort, per Jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

Giro no. 9446

Uitgaye Oerten bachs Drukkerij Zandyoort

A D V E R T E N T I E N :

van l—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bü contract en In de badgastenUjst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Het geloof in menselijkheid en rechtvaardig:-
beid zal altyd sterker blijven dan het geloof
in het geweld.

PRES. ROOSEVELT.

BEKENDMAKING.
In overleg met de militaire autoriteiten maakt de

Commissaris van Politie bekend, dat indien in de
toekomst eventueel andermaal projectielen of
scherven daarvan in de gemeente neerkomen, door
(hen, die dit het eerst ontdekken, terstond de ge-
meentepolitie
schuwd.

(tel. 2525) moet worden gewaar-

Men late de toestand zoals deze is en waarschuwe
geen andere gemeentediensten.

Door de Politie zal dan tot bewaking van de be-
trokken plaats worden overgegaan tot de komst der
door haar van het gebeurde verwittigde militaire
deskundigen.

Zandvoort, 16 April 1940.
De Commissaris van Politie,

Mr. Ph. L. J. REIJINGA.

EENHEID DOOR DEMOCRATIE.
Donderdagavond sprak de heer Dr. O. D. J. Brandt
in Ons Huis voor de Ned. Beweging voor Eenheid
door Democratie over de internationale toestand
van het ogenblik.

Vanaf begin September, zo begon spreker, zijn
er voornamelijk twee gebieden, die voortdurend on-
ze aandacht vragen: het hoge Noorden en Z.O.
Eruopa. Over het Westelijk front was weinig nieuws
te melden.

Niettegenstaande enkele voortekenen, zoals het
torpederen van vele Noorse en Deense schepen,
kwam de bezetting van Denemarken en de poging
daartoe in Noorwegen toch — ook voor ons — nog
volkomen onverwacht. Het leggen van de mijnen-
velden was niet de aanleiding tot de bezetting. De
Duitse voorbereidingen waren toen al in volle gang
en de Duitse schepen zelfs al onderweg. In de
Duitse nota aan Noorwegen wordt zelfs over die
mijnenvelden gesproken. Wat de bedoeling van
Duitsland met deze bezetting is kan niet met ze-
kerheid worden gezegd.
' Ijzererts kan althans in de zomermaanden ook

via de Botnische golf worden aangevoerd. Een be-
tere basis «voor marine en luchtwapen tegen Enge-
land is in Noorwegen zeker te krijgen. Of de in-

^r-vloed-van het luchtwapen op-de marine zo groot-is,
dat een verlenging van de kustlijn met 1000 km of
de duur voor Duitsland een strategisch voordeel
zal blijken, wordt door deskundigen zeer betwijfeld.

Het verzet der Noren, waarop niet was gerekend:
blijkt een ernstig gevaar voor Duitsland. De bezet-
ting wordt daardoor zeer vertraagd, Engeland krijgt
de gelegenheid om te komen helpen en de kans dat
het bezettingsleger geheel wordt afgesneden van de
*basis is vrij groot. De verbinding met vliegmachines
zal natuurlijk mogelijk blijven, hoewel het uiterst
moeilijk is een behoorlijk leger met vliegmachines
van al het nodige te voorzien. De gemotoriseerde
afdelingen tanks en pantserwagens kunnen niet
per vliegmachine worden vervoerd, waardoor de
kracht van de Duitse aanval belangrijk lijdt.

Nu de Deense wateren vijandelijk gebied zijn
geworden is het voor Engeland gemakkelijker de
Oostzee binnen te dringen en -mijnen te leggen voor
de Duitse kust en de Duitse scheepvaart op de"
Oostzee te belemmeren. De gevaren verbonden aan
een inval in de Noorse landen zijn voor Duitsland'
zo groot, dat sommigen zich gaan afvragen of
Duitsland een nieuw succes nodig had om de be-
volking tevreden te stellen.

In Z.O. Europa, in de Balkan heeft nog geen in-
val plaats gehad. Het politieke voorspel is daar
echter in volle gang. Roemenië, dat petroleum, hout
en graan bezit en de mond van Donau beheerst,
staat daar wel in het middelpunt van de belang-
stelling zowel van de geallieerden als van Duits-
land en Italië. De Donau is wel de belangrijkste
verbinding tussen Rusland en Duitsland.

Door het pact met Turkije, zijn de geallieerden er
zeker van dat de toegang tot de Zwarte Zee door
de Bosporus en de Dardanellen voor de geallieer-
den open blijft, zodat zij de Donaumond langs die
weg bereiken kunnen.

Zolang de Middellandse Zee door de Engelse,
Franse en Turkse vloot volkomen beheerst wordt
(de Italiaanse vloot is minder sterk dan het En-
gelse deel van de vloot in de Midd. Zee) zal Italië
wel trachten buiten de oorlog te blijven. In Italië
ztfn evenwel twee brandpunten van oppositie tegen
(het fascistische regiem: het Koningshuis en de
kerk. Indien de oppositie te sterk mocht worden
sjou de mogelijkheid bestaan, dait Mussolini de
sprong in het duister waagt en zich bij zijn as-
genoot aansluit.

Het spreekt vanzelf dat ook Nederland en België
in de belangstelling staan. De belangstelling voor
Indlë was de laatste dagen zelfs even verontrus-
tend.

Zolang de bezetting van Noorwegen niet is vol-
tooid zal Duitsland ons wel met rust laten. Mislukt
de onderneming in Noorwegen, dan bestaat de mo-
gelökheid dat men probeert Nederland als uitvals-
poort tegen Engeland te gebruiken of de weg naar
het Westelijk front door Nederland en België te
kiezen. Het best is het op alles voorbereid te zyn
en de gebeurtenissen rustig af te wachten. De re-
gering is en blijft waakzaam ook tegen de gevaren,
die van binnen uit dreigen.

Na de pauze werd nog een aantal vragen gesteld,
die door den spreker uitvoerig werden beantwoord.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 12 tot en met 18 April 1940

Geboren: Nicolaas Paulus, zoon van N. Sterk en
O. C. Kraan, Marisstraat 25; Geertruida Cornelia,
dochter van V. Paap en C. Kerkman, Duinstraat 10
Hans, zoon van A. N. Willemsen en H. Esselman,
Dr. Gerkestraat 95 zw.; Wilhelmina Petronella Ma-
ria, dochter van W. M. Bosman en W. G. van
Haaster, Kostverlorenstraat 43; Maart je Elizabeth,
dochter van W. Paap en A. van Keulen, Baan 6.

Getrouwd: J. de Wit en M. E. J. van der Steen,
Brugstraat 14a; C. C. Sncllens en H. Janse, Sta-
üonsstraat; P. Koper en J. C. van Kampen, Zee-
straat 55; G. H. van Zomeren en W. Vos, Brug-
straat 10.

Overleden: Q. J. H. Brom, oud 78 jaren, Boul. de
Favauge 23.

DE NEDERLANDSE WERELDOMROEP
Een kwestie van nationaal belang.

Milliarden wooraen vliegen om de aardbol. Op de
dag en des nachts. In de aether geworpen door een
trillende antenne, schieten ze met duizelingwek-
kende snelheid voort om opgevangen te worden tot
in de verst-verwijderde oorden der wereld.

Het zijn de ultra-korte golf-zenders in Berlijn en
Londen, in Parijs en Rome, in New-York en Tokio,
die uur na uur berichten uitzenden en de wereld
overstromen met hun nieuws. „Hun" nieuws. Want
de propaganda-methoden der laatste jaren hebben
ons wel geleerd, dat er van objectief nieuws geen
sprake meer is. Ieder ziet de wereld door zijn bril
en poogt die kijk op de zaken ook anderen op te
dringen.

Die ultra-korte golf-zenders gebruiken óók de
Nederlandse taal en richten hun uitzendingen zeer
bewust naar onze overzeese gebiedsdelen. Popu-
Laire muziek, groeten van familie-leden, nieuws-
berichten en korte beschouwingen bieden een ver-
leidehjke verstrooiing aan landgenoten, die ver van
de bewoonde wereld hun werk verrichten. En het
gevaarlijke dezer uitzendingen is, dat ze onder het
mom .van gul-geboden amusement en inlichtingen
buitenlandse propaganda voeren.

Ook Nederland moet zijn stem laten horen in
het concert der u.k.g.-zenders, en op die manier
de wereld op de hoogte stellen van zijn oude cul-
tuur en bekendheid geven aan de voortbrengselen
van zijn bodem en industrie.

Een daartoe strekkend wetsontwerp is thans door
Minister van Boeyen bij de Tweede Kamer inge-
diend.

Dat ontwerp regelt ook de financiële zijde van
dit vraagstuk. En wel op deze wijze, dat alle radio-
luisteraars verplicht zullen worden in de kosten
van de Nederlandse omroep bij te dragen. Dit kan
geschieden, doordat men zich bij een der Omroep-
verenigingen aansluit met een jaarlijkse contributie
van minstens ƒ 5,—. Doet men dit niet, dan is men
verplicht een verhoogde bijdrage (b.v. ƒ6,—) aan
het Rijk te betalen.

We verklappen geen geheim, wanneer we mee-
delen, dat vele luisteraars, zowel toestelbezitters
als centrale-abonné's, die tot dusver geen lid van
een omroepvereniging waren, zich thans aanmelden
teneinde de wettelijke verplichting vóór te zijn.

Het belangrijkste echter is, dat Nederland voor-
bèreidingen gaat treffen om aan de wereldomroep

SPORT

deel te nemen. D.V.D.

,~ ~ "DE SCHAKEL.
Wij herinneren het kunstminnend publiek er nog

even aan, dat Zondag a.s. opgevoerd zal worden
.Pomarius" een blijspel van Mr. van Rossum. Voor
degenen, die dit stuk geheel of gedeeltelijk door de
Vara-microfoon hebben beluisterd zal het niet on-
welkom zijn, dat dit blijspel thans door de Schakel
ten tonele wordt gebracht.

Wij vernemen nog, dat na afloop der voorstelling
een kleine huldiging zal plaats hebben van alle
werkende leden met het oog op het eerste lustrum.

De aanvrage voor plaatsen is thans reeds groot,
voorziet U dus nog tijdig van een toegangsbiljet.

ZWEMCLtJB „ZANDVOORT" (Z.C.Z.)
Door ziekte van den heer Keur is ons Clubblad

nog steeds niet uitgekomen. Wij hopen echter, dat
het gauw weer zal verschijnen. Over enkele weken
zal het afzwemmen plaats vinden. Bezoekt dus nog
allen de laatste oefenavonden in Stoops Bad. Ver-
trek bus: 7 uur. Garage Piet Kerkman, Haltestraat.
Fietsploeg: 6.45 uur vanaf Tramplein.

Zij, die nog geen lid zijn, geven zich alsnog op
als lid der Z.C.Z. Alle inlichtingen aan onderstaand
adres: Mevr. S. Hennis-Dorreboom, v. Speykstraat
15a, Zandvoort-bad.

TENTOONSTELLING VOLKSONDERWIJS
Men deelt ons mede, dat op veler aandringen

op de 28 April te houden tentoonstelling ook werk-
stukjes van ouderen zullen worden toegestaan. Voor
deze zullen evenwel geen prijzen beschikbaar wor-
den gesteld. Deze werkstukjes van ouderen zullen
ingeleverd moeten worden op Zaterdag 27 April
's middags tussen 2 en 4 uur in de Oude Bewaar-
school.

VALKENHEIDE.
De opbrengst der collecte van 13 April bedroeg

ƒ 58,35. Hun die meehielpen hartelijk dank.

GEM. BADINRICHTING.
In de week van 3 tot 6 April werden 546 douche-

en 23 kuipbaden genomen.

VROUWENHULP EN KRAAMVERPLEGING,
Heeft iemand nog een wiegje staan, dat niet ge-

bruikt wordt? TT kunt er iemand mee helpen.
Mevr. van Sluisdam, Brederodestraat 89. tel.2361.

RIJWIEL- EN MOTORRIJWIELHERSTELLERS
EXAMEN.

Het ligt in de bedoeling van de R.E.M.E.O., de
coöperatie, die door het betrokken Departement
daarvoor is aangewezen, in de maanden Juli en
Augustus voor de eerste maal examens af te nemen
voor het behalen van het diploma-rijwiel- en motor
rijwielherstellers, voorgeschreven in de op 29 Febr.
1940 afgekondigde vestigings- eisen.

Degenen, die zich aan dit examen willen onder-
werpen, moeten zich vóór l Mei a.s. aanmelden bij
het secretariaat van de R.E.M.E.C., Mauritskade 23,
's Gravenhage. Georganiseerden kunnen zich ook
aanmelden, bij de Bond van Rijwielhandelaren,
Surinameplein 12hs, Amsterdam en bij de R.K.
Bond van Rijwielhandelaren, Mauritskade 23, Den
Haag.

Het normaal examen duurt drie dagen.
De exameneisen zijn verkrijgbaar by bovenge-

noemde adressen en liggen tevens ter inzage bij de
Kamers van Koophandel.

Het ligt in de bedoeling, reeds gevestigden, die
de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en bewijzen
overleggen, dat zij minstens 5 jaar onafgebroken
aan het hoofd van een rijwielhandelsbedrijf heb-
ben gestaan, alleen dit jaar, in de gelegenheid te
stellen, een speciaal examen af te leggen, dat twee
dagen duurt.

Van het getal deelnemers aan deze examens zal
afhangen, of deze in meerdere plaatsen worden af-
genomen.

VOETBAL

NEDERLANDS 1NDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

Uitstekende resultaten.
5 Punten uit drie wedstrijden, voorwaar een goed

resultaat van de Zondag gespeelde wedstrijden.
De Zeemeeuwen, door het intrekken der militaire

verloven nog eens extra gehandicapt, hebben zich
met 5 invallers tegen RCH 2 uitstekend geweerd
en voor een gelijk spel gezorgd; vooral die 3 doel-
punten van de voorhoede geven weer moed.

Zandvoort Z schijnt haar oude vorm hervonden
te hebben en het sterke Spaarnevogels, nummer 2
op de ranglijst staande, werd daarvan de dupe;
met 6-4 bleven de geelblauwe reserves de baas.

Zandvoort i speelde thuis tegen Hillegom en won
met 3-0. Met deze wedstrijd is het een eigenaardig
geval geweest. Er zouden n.l. gelijktijdig enige hand
balwedstrijden op de buterreinen van Zandvoort
plaats vinden en door een misverstand kwam niet
een voetbalploeg, maar een elftal handballers tegen
de Muinek c.s. in het veld. Veel brachten de bezoe-
kers er daarom niet van terecht en zij zochten het
al te dikwijls in stevig spel, .waartegen scheidsrech-
ter Slingenberg alleszins voldoende optrad. Gaarne
hadden wy echter gezien, dat hij ook den invaller-
rechtsback van Zandvoort eens een waarschuwing
had gegeven. Deze liet zich in z'n enthousiasme
maar al te dikwijls verleiden tot „afweermethodes"
die niet toelaatbaar zijn. Dat enthousiasme is blijk-
baar al net zo vreemd verdeeld als de aardse goe-
deren; de een heeft te veel (Henk Koper) de ande-
re te weinig (Harry Bloemendal).

Behalve twee punten, bracht deze ontmoeting de
thuisclub nog een andere belangrijke winst: n.l.
een goede middenvoor. Op deze plaats debuteerde
een jonge kracht uit het junioren-elftal, genaamd
Leen van der Werf, en hij stelde met één klap al
zijn voorgangers van de laatste jaren in de scha-
duw. Zijn positie-kiezen, het plaatsen van de ba!
naar de vleugels, om dan plots te verrassen mei
korte passes naar z'n binnenspelers, het was werke-
hjk af, en alles geschiedde met de rust van een
veteraan.

De samenstelling der gehele voorhoede (Bloemen-
,dal, Schuiten, v.d. Werf,-de Muinek en v.d. Bos)
leek ons uitermate geslaagd en ook tegen betere
voetballers zal dit vijftal ongetwijfeld goed voldoen
De omzetting na de rust was beslist fout, tenzij dit i
om andere dan technische redenen moest geschie- '
den. Met uitzondering van Andr. Weber, die op z'n
retour schijnt, speelde ook de halflinie een beste
wedstrijd; de verdediging had weinig te doen.
Reeds voor de pauze moest Visser zich in het doel
door Schaap laten vervangen, maar ook deze kreeg
het niet moeilijk.

Zandvoort-Hillegom, 3—0.
In het begin scheen de thuisclub het wel te ge-

loven en konden de zwartwitte bezoekers naar har-
telust aanvallen, zonder nochtans gevaarlijk te wor-
den. De uitvallen der geelblauwen daarentegen wa-
ren niet van gevaar ontbloot. Toen na ruim 20
minuten spelen J. v.d. Bos een schot op doel loste,
was v.d. Werf snel toegelopen en toen de doelman
de bal miste, schoot Zandvoorts nieuwe middenvoor
uit moeilijke positie het leder in het verlaten doel.
1-0. 2 minuten later gaf Bloemendal een zuivere
voorzet, welke echter werd gemist; de bal kwam
bij v.d. Bos op de vleugel, hu passeerde den back en
gaf een hoge voorzet, welke door Dorus de Muinek
onhoudbaar werd ingekopt. 2-0.

De inleiding tot het derde doelpunt was zeer
fraai. Gijs Keur had het leder ineens naar de
rechtervleugel geplaatst (zeer verrassend, maar te
weinig toegepast), de bal ging van. Bloemenfial
naar v.d. Werf, vervolgens naar v.d. Bos, Schuiten
en J. de Muinek, zodat de gehele voorhoede er aan
te pas kwam, maar de laatste hand legde een der
Hillegom-backs, die probeerde het leder otp z'n
doelman terug te schieten anaar het hoog in. het
doel zag verdwijnen. 3—0.

Van de tweede helft is weinig goeds te vertellen.
Er werd weer eens ouderwets „gehannest" met de
bal, het ging weer zo prutserig-kort, en een flink
schot was zeldzaam. Een der Hillegom-verdedigers
zorgde voor de vrolijke noot, door zo nu en dan te
trachten zijn eigen doelman te passeren, maar het
lukte hem niec meer. Henk Koper kan ook zonder
..trucjes" een bruikbare kracht zijn, hetgeen hij
toonde, toen hij eens de bal netjes opbracht en
daarop den naar de middenvoorplaats verhuisden
Bloemendal een fraaie kans gaf; welke een vierde
doelpunt had kunnen opleveren. J.S.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Verleden Zondag is voor onze elftallen een suc-
cesvolle dag geweest. Van de vijf gespeelde wed-
strjjden werden er 4 gewonnen. Slechts juioren B
verloor.

Zandvoort l behaalde in een zeer matig gespeelde
wedstrijd, een 3-0 overwinning op het op bezoek
komende Hillegom. Beide elftallen speelden on-
volledig. Vóór de rust werd nog het best gespeeld.
In deze periode wist Zandvoort reeds een 3-0 voor-
sprong te nemen, ook mede door het zeer zwakke
spel van de bezoekers. In de tweede helft werd zeer
lusteloos gespeeld en geen der partijen wist meer

'te doelpunten.
Zandvoort 2 verscheen ook onvolledig tegen

Spaarnevogels. Met de rust hadden ,de reserves al
een 3-2 voorsprong weten te verkrijgen, ofschoon
er tegen wind werd gespeeld. In de tweede helft
voerden zij hun voorsprong op tot 6-2. Hierna ver-
slapten zij enigszins. Hiervan profiteerde Spaarne-
vogels door nog een tweetal doelpunten te scoren.
Verder werd er niet meer gedoelpunt, zodat
Zandvoort 2 met een 6-4 overwinning huiswaarts
keerde.

Ook Zandvoort 3 boekte een zeer fraaie overwin-
ning tegen het sterke Schoten 3. Dit was een zeer
spannende wedstrijd. Bij de rust was de stand 1-1.
In de tweede helft zetten de geel-blauwen alles op
de aanval en scoorden een fraai doelpunt. De ach-
terhoede hield verder goed stand, zodat met 2-1
werd gewonnen.

Junioren a kreeg het niet gemakkelijk tegen RCH

Het oneindig grote Indië telt onder zijn ettelijke
duizenden planten tal van zeer merkwaardige! De
grootste bloem der aarde komt op Sumatra voor.
Ze heeft een doorsnede van pl.m. l meter! Ze para-
siteert, d.w.z. ze haalt haar voedsel uit de wortels
van bomen. (Pentekening J. G. Sinia).

junioren, maar door zeer enthousiast spel behaal-
den zij een 2-0 overwinning.
. Junioren b was niet opgewassen tegen Heem-
stede junioren en verloor met 6-1.
Tenslotte speelden de adspiranten Zaterdagmiddag
uit tegen RCH adsp. en leden een 8-2 nederlaag.

In verband met de interland-wedstrijd Holland-
België zijn de beide eerste elftallen vrij.

Voor de Haarlemse Voetbalbond wordt wel ge-
speeld.
Het programma voor onze elftallen voor a.s. Zon-
dag luidt:

Zandvoort 3-EDO 4, 10 uur.
Zandvoort 4-THB 3, 10 uur.
Schoten b jun.-Zandvoort a jun., 10 uur.

Zaterdagmiddag:
Ripperda adsp.-Zandvoort adsp., 3 uur.
Het bestuur zegt langs deze weg dank aan de

feestcommissie, die op zeer voorbeeldige wijze de
feestavond heeft georganiseerd. J.K.

Officiële Mededelingen
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telefoon 2358
Uitslagen van Zondag j.l.:

RCH 2-Zeemeeuwen l, 2-2.
THB 2-Zeemeeuwen 3, 4-3.
Zeemeeuwen jun.-EDO jun., 3-9.

Adspiranten-competitie:
Schoten a-Zeemeeuwen a, 8-0.
ETO-Zeemeeuwen b, 13-0.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:
Zeemeeuwen 3-Damiaten, 10 uur.
Zeemeeuwen 4-Hillegom 2, 10 uur.
RCH b jun.-Zeemeeuwen jun., 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen b-DCO b, uitgesteld.
A.s. Maandagavond bestuursvergadering aan het

bekende adres, Haltestraat 25.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN O.S.S.

Handbal Secr. Piet Heinstraat 6
Uitslag van Zondag 14 April:

Dames: O.S.S.-Zaanland, 2-2.
Heren: O.S.S.-Zaanland, 2-1.
Met slechts negen man heeft ons dames elftal

het bestaan, het sterke Zaanland in toom te hou-
den en de punten gelijk te delen. Een resultaat dat
zeer eervol te noemen is!

Als er iemand Zondag op zijn neus gekeken heeft
dan is dat Zaanland wel geweest. Niet alleen, dat
de dames gelijk speelden, maar het Zaanse heren
elftal ondervond van onze heren zoveel tegenstand,
dat het zich aan het einde gewonnen moest geven.
Met 2-1 overwon O.S.S. de kampioenspretendent!
Cadeau gegeven heeft Zaanland het niet, maar
het vurig enthousiasme van O.S.S. was hen op het
laatst toch te erg l Bravo, O.S.S., ga zo voort!

a.s. Zondag zijn beide elftallen vrij. 't Is echter
mogelijk, dat de heren vriendschappelijk tegen
Concordia spelen. Dit wordt dan echter nog wel
bekend gemaakt.

GOLF.
Op de banen van de Kennemer Golf en Country

Club werden Zondag greensomes gespeeld, 18 holes
handicap medalplay. 20 paren namen hieraan deel.
De beste resultaten behaalden Jhr. P. Quarles van
Ufford en freule E. Quarles van Ufford (9) met
een netto score van 74.

Mejuffrouw T. v.d. Laan en Th. A. v.d. Laan (14)
en W. Rothbarth en H. Rothbarth (12) eindigden
met een netto score van 75.

SIMULTAAN SCHAKEN.
De heer Lod. Prins, de bekende Nederlandse scha-
ker op nationale maar vooral op internationale
tournooien, zal op Woensdag 24 April te Zandvoort
in het Clublokaal van de Zandvoortse Schaak Club
een kort overzicht geven over Argentinië waar hij
bij het laatste tournooi een mooi succes wist te
boeken, terwijl hij tevens een simultaan-wedstrijd
zal houden. Alle belangstellenden, ook militairen,
zijn van harte welkom. Het clublokaal is gevestigd
aan de Duinweg bij de Hogeweg in de oude Be-
waarschool. De Secretaris:

J. H. Barens, Julianaweg la.



HEROPENING.
De heer J. de Roode meende met zijn tijd mee

te moeten gaan en liet zijn herensalon geheel mo-
derniseren, Dat hiermede een verbetering tot stand
is gekomen zal niemand ontkennen. De lichte kleur-
verf, afstekend tegen de donkere eikenhouten lam-
ibrizering, doet hefc goed, terwijl bij avond de mo-
derne lichtbollen een helder licht uitstralen.

De kaptafels met vitrines geven het geheel een
keurig aan. Enfin, alles is thans in de puntjes.

CHB. JONGEMANNEN-VERENIGING.
De lezing. Zaterdag j.l. door Ds. Tromp voor

onze vereniging gehouden, was niet alleen buiten-
gewoon interessant, maar ook leerzaam: te veel
zien wij in het „beschaafde Noorden" neer op de
mijnwerkers in het „donkere Zuiden", zoals spre-
fcer, die daar drie jaar zyn ambt heeft verricht, ons
aantoonde. Het was alleen te betreuren, dat zo wei-
nig leden deze avond aanwezig waren, want ook
nu gold weer: de afwezigen hadden ongelijk!

A.s. Zaterdag hopen we de laatste vergadering
van de Ring Haarlem te bezoeken, die gehouden
wordt in het jeugdhuis te Bloemendaal. Sprekers
aijn die avond Ds. Dorst te Haarlem en H. Vis,
Voorzitter van de afdeling Bloemendaal.

UITVOERING.
Ditmaal eens geen uitvoering van een of andere

zang- of toneelvereniging, doch een uitvoering door
de Mnderen der Kvangelisatieclubjes. van de cantate
„Paaslicht en Pinkstergeest" met zang en decla-
matie. Het wijdingswoord wordt gesproken door
Dr. N. A. Waaning. De toegang is vrij. De uitvoe-
ring heeft plaats Maandag 22 April 7.30 uur in de
Geref. Kerk Julianaweg.

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR: *
ONGEM. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wil ons met het hnnrinnen.
Hypotheken, Bouwcredleten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

De schoonmaak in 't land?
Roep WATERDRINKER bij de hand
Koopt hele of gedeeltelijke inboedels en zolder-
opruimingen; overal en dagelijks te ontbieden:
GROTE KROCHT 20 TELEP. 2164

H,H« Huiseigenaren
Laat nu uw SCHILDERWERK verrichten door be-
kwaam en betrouwbaar vakman.
Gevels vanaf ƒ 15,—; Keukens vanaf ƒ 8,—.
Ie klas uitvoering!

H* J* Nouris, Brugstraat 6

BohangsGlpapier
uit voorraad p.ljn. 40 soorten vanaf 12 et.

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT 14.

GROENTE en FRUITHANDEL
v.h. TER W O L B E E K
LOF, per pond 8 et
WORTELTJES, per pond 6 en 8 et
RODE KOOL, gesneden, per pond 8 et
SAVOYE KOOL, gesneden, per pond 8 et
ZOUTE SNIJBONEN, per pond .. 15 et
ZOUTE SPERCIEBONEN, per pond 18 et
ZOUTE ANDIJVIE, per pond . . . . 12 et
ZUURKOOL, per pond 9 et
RAAPSTELEN, 4 bos 10 et
CITROENEN, 3 stuks 10 Ct
SLA, per krop 6 eb
GROTE JAPPA'S, 10 voor 45 et
SINAASAPPELS, 3 voor 10 et
VERSE SPINAZIE 9 et
VERSE ANDIJVIE 10 et
WORTELEN, 3 pond 10 et
HARDE UIEN, 3 pond 10 et
KOMKOMMERS, 10 et
Verder aanwezig: bossen Wortelen, Andijvie, Spi-
nazie, Rabarber, Radijs, Komkommers en Tuinkers.

Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

Bij ons steeds
VERSE DOOSJES MATZES
en CRACKERS

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

msi

NU is het zaaitijd
Violen ~ Geraniums

Grote sortering zaaigoed, Planten en Bloemen.

Het Bloemenhuïs
HALTESTRAAT 65 bij de Zeestr. TEL.

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven,
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Toneelvereniging
Opvoering van het successtuk:

Zaterdag 27 April a*s«, 8 uur
in Groot Badhuis
Laatste voorstelling van dit seizoen

ijn en Dijn
van de bekende schrijfster JO AMMERS-KüLLER
Spel van eerzucht en ijdelheid.

Entree f 0.50 plus bel.
(Militairen halve prijs).

Plaatsbespreking op Zaterdag
27 April van 2 tot 4 uur aan
de zaal. Leden gratis

NA AFLOOP BAL
O.I.V. JOH. VAN DUIN

MUZIEK „THE MARGIANS"

GRANATEN IN ZANDVOORT.
Zondagmorgen zyn te Zandvoort waarschijnlijk

dyie of vier granaten tot ontploffing gekomen,
waardoor veel materiele schade werd veroorzaakt.
Omstreeks half tien werd het Zuidelijk gedeelte
van de badplaats opgeschrikt door luide knallen en
even later bleek, dat ontploffende granaten deze
knallen hadden veroorzaakt.

In perceel Brederodestraat no. 39, bewoond door
den heer J. Kooy, was een ware ravage aangericht.
Een projectiel was namelijk door het raam van een
kamer op de bovenverdieping gevlogen en spatte in
scherven uit elkaar, die grote schade aanrihctten.
De muren werden ernstig beschadigd. Enige scher-
ven vlogen door een muur en kwamen in de boven-
gang terecht; andere stukken sloegen door de vloer
en. vernielden beneden in de vestibule de deur en
havenden de muren. De schoonvader van den heer
Kooy, de heer J. Smit, die in die kamer sliep, was
juist enige minuten tevoren opgestaan en had de
slaapkamer verlaten. In de dekens van zijn bed
zaten bij onderzoek vier grote gaten! Ook de andere
bewoners bevonden zich. juist op dit ogenblik in do
huiskamer, zodat niemand gewond werd.

Even later bleek, dat in de nabijheid van perceel
Brederodestraat no. 53 een projectiel op straat te-
recht was gekomen, waardoor het hek was bescha-
digd. Op de Paradijsweg werd een grote schuur ge-
troffen. In een v.d. muren werd 'n gat van een
halve vierkante meter geslagen, terwijl vele goede-
ren, welke in de schuur waren opgeborgen, werden
vernield. Tenslotte werd gemeld, dat aan de ach-
terkant van perceel Oosterparkstraat no. 21, be-
woond door de familie Molenaar, enige scherven
flinke schade hadden aangebracht. De muren wer-
den „doorzeefd", terwijl verscheidene ruiten werden
vernield.

De brandweer werd nog gewaarschuwd, daar een
kussen in perceel Brederodesferaat 39 vlam had ge-
vat. Allerlei scherven werden in beslag genomen,
doch het is nog steeds een open vraag, hoe deze
projectielen in Zandvoort terecht zijn gekomen.

Bij informatie werd ons medegedeeld, dat het
afweergeschut geen granaten had afgevuurd, ter-
wijl ook geen vliegmachines zyn gezien of gehoord.
Het is komen vast te staan, dat de projectielen, uit
de richting van zee — Noordwestelijke richting —
zijn gekomen. Sommige scherven hadden een leng-
te van ongeveer 10 cm.

Maandag werd bekend, dat ook nog twee grana-
ten op het terrein van de Kennemer Golf en Coun-
try Club waren ingeslagen, doch ook hier bleven
gelukkig persoonlijke ongevallen uit.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week hield mej. Co Mieras een inlei-

ding tot een gesprek over de jeugdgemeenschap.
Het is een leerzame avond geweest en, we hopen
nog eens een dergelijk onderwerp te bespreken.

De handbalmiddag heeft ons geleerd, dat we dit
nog veel moeten doen, voordat wij op het Ster-
kamp uitkomen. We moeten veel meer samen spe-
ïen, kijken naar wie we gooien, dekken, allemaal
meedoen, enz.

Zaterdag 20 April K een gecombineerde avond.
Daan Otten zal „de Storm" van Shakespeare voor
ons bespreken. Nemen we de zigeunerkleding, voor
zover gereed, mee? Willen jullie niet voor kwart
voor acht komen, in verband met „de Beatrijs"?

EXCELSIOR
Heden, Zaterdagavond geeft de mondacc.- en

accordeonvereniging een grote uitvoering in Groot
Badhuis onder leiding van den directeur J. A. Paap
Een geheel nieuw programma wordt ten gehore ge-
bracht. Afwisselend mondaco. en accordeonmuziek,
terwijl „Ons Toneel" ook haar medewerking ver-
leent. Aanvang 8.15 uur. Bal na onder leiding van
den heer J. L. van Duin.

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Op Zaterdag 27 April a.s. hoopt onze vereniging

haar laatste voorstelling te geven in het seizoen
1939-1940 en wel met het zeer bekende toneelwerk
„Mijn en Dijn" van Jo van Ammers Kuiler-, de be-
kende schrijfster, die door haar boeken reeds me-
nigeen tot haar bewonderaar heeft gemaakt.

Met haar toneelwerken is het niet minder, de
mooie figuren, die zij schept, de fijne dialogen en
de prachtige toneelaankleding van dit stnk maken,
dat „Mijn en Dijn" een volle zaal zal trekken,
vooral thans, nu met het begrip „Mijn en Drjn" in
de wereld zo ruw wordt omgesprongen.

Phoenix zal met dit stuk het speelseizoen 1939-
1940 afsluiten.

Het zal door de toeschouwers met groeiende be-
langstelling gevolgd worden, omdat de inhoud zo
rijk aan levenservaring is.

Verzuim niet deze slotuitvoering van Phoenix te
bezoeken, wij verwachten U allen, om dan geza-
meiiUjk een mooie en goede zomer tegemoet te
gaan. Dit zü zo.

Jubileum-voorstellin g
met opvoering van

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B H K K t: R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.

Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 et
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

Internationale vereniging

„BELLAMY"
Afdeling Zandvoort,

•

Propaganda^
avond
Donderdag 25 April, 8.15 in
Pension X, Grote Krocht l

Sprekers de heren MAR. A. DE VRIES over
IS EEN NIEUWE MAATSCHAPPIJ
NOODZAKELIJK?"

J. HORSMEIER Jr. over
„HOE ZAL DE NIEUWE MAAT-
SCHAPPIJ MOETEN WORDEN?"

Toegang 15 cent.

Hiermede brengen wij onder de aandacht van Kas-
registerbezitters, dat wy vanaf heden de alleen-
verkoop voor Zandvoort hebben van

NATIONAAL KASREGISTER
BON- EN KASSA-ROLLEN
Indien U ze nodig heeft, houden wij ons voor léve-
ring beleefd aanbevolen. We hebben vele soorten
voorradig.

Eerste Zandvoortse Papierhandel
Rozennobelstraat IS, hoek KI. Krocht, Telef. 2507

Voor de eerstvolgende veiling

kunt u nu reeds goederen opgeven, desverlangd Ia-
ten afhalen.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

De Schakel bezorgt U een genoegelijke avond:
ZONDAG 21 APRIL in GROOT BADHUIS

STAND WERKLOOSHEID.
Deze week was het aantal werklozen van 375 tot

297 gedaald. Vorig jaar bedroeg het aantal in de-
zelfde week 340.

HET CASINO GAAT WEER OPEN!
Ons werd medegedeeld, dat het Casino met de

a.s. Piriksterdagen geopend zal worden. Het plan
is in dit gebouw een cabaret-dancing te vestigen.

INBRAAK IN SCHOOL D.
In de nacht van Dinsdag op Woensdag is in de

openbare school D ingebroken. Uit de lessenaars
was in totaal een bedrag van ƒ 9,20 verdwenen. Ds
politie heeft een onderzoek ingesteld.

SLECHTS 'N BARON.
De Zandvoortse Toneelvereniging „Ons Toneel"

gaf Zondag j.l. in Groot Badhuis haar slotuitvoe-
ring voor een talrijk publiek. Opgevoerd werd het
kort geleden verschenen bhjspel in 3 bedrijven
„Slechts 'n Baron" door H. ter Schegget.

Het is een stuk, dat weet te boeien door de dol-
komische scènes die in elk bedryf voorkomen.

Hoofdpersonen zijn er in dit stuk eigenlijk niet
te noemen, daar bijna iedere speler opzichzelf een
rol te vervullen heeft, die als zodanig kan betiteld
worden, al zijn zü ook van verschillende aard.

Baron van Gaverden tot Dieren werd gespeeld
door den heer 2. J. Leen. Hem lag deze rol goed;
we kregen gaaf spel te zien, daar hij op zijn wijze
de rol van bedillige vader tegenover zijn zoon ver-
vulde, en in het laatste bedrijf ook tegenover Ba-
ron van Wadelich en diens dochter Freule Dora.

Gilbert als de jonge Baron gaf voortreffelijk spel
te zien; zowel m z'n rol van student als in die van
pseudo-huisknecht in dienst bij Baron van Wade-
lich. Als huisknecht was hu vermakelijk en bleef-
steeds goed in z'n rol, wat telkens onbedaarlijk
lachen opwekte bij het publiek.

Op zulke momenten had de heer H. van Lerveri
een goede tegenspeler in den heer J. Hagen, Baron
van Wadelich.

De tyrannie en 't onbeheerst optreden van den
Baron tegenover het personeel en tegen zijn doch-
ter en nichtje verwekte situaties om te schateren.
Zijn spel was enig.

Mej. A. Koper als Freule Dora, dochter van den
Baron, die als oude vrijster gekoppeld moest wor-
den aan Baron van Gaverden tot Dieren, had di-
rict het publiek op haar hand. Haar preutse manier
van optreden en de houding die zij zich wist te
geven ook tegenover haar nichtje was voorbeeldig.

Het nichtje, Freule Lyda, gespeeld door Mevrouw
A. Gerritsen-Bodamer, was niet aan te zien, dat
zij voor het eerst op de planken stond.

Haar bewegingen en besliste wijze van optreden
tegenover haar oom werden zeer natuurlijk ge-
speeld, voor een dergelijke rol beeldde zij het juiste
type uit.

De heer H. Luyte had ditmaal een andere rol
dan gewoonlijk. Als ober in het Studenten-restau-
rant was hu goed op zijn plaats en wist door op
een afstand te blijven de waardige en toch ver-
trouwde ober van de studenten te zijn.

Mej. Annie Visser, als Sophie, de huishoudster
bij Baron van Wadelich, bleek haar rol beter dan
anders in haar macht te hebben. Het spel ging
haar als huishoudster zeer gemakkelijk en rustig af.

Als laatsten in dit blijspel noemen wij de heren
P. Nolte, B. Agsteribbe en J. Mühlenbruch, de eer-
ste als gewezen huisknecht van Baron van Wade-
lich, de twee laatsten als vrienden van den jongen
Baron Gilbert van Gaderen tot Dieren. Deze heren
hadden een dubbele rol te vervullen, namelijk die
van Student en die van pseudo-huisknecht.

De heer Nolte als ex-huisknecht zorgde weer voor
de komische noot, doch moet zich daarbij niet te
veel laten gaan.

De heren studenten speelden hun rol zeer na-
tuurlük en op uitbundige wijze uitten zij zich over
de aangegane weddenschap.

In het laatste bedrijf kon ons echter het optreden
van de vier huisknechten met hun diverse uitroe-
pen, niet bekoren. Dit was geen spel meer, maar
had veel weg van een spreekkoor, waardoor er vdel
van de vlotheid van het spel verloren ging.

Al staat dit zo geschreven, ons inziens Kan er
toch iets beters van gemaakt worden, b.v. door één
huisknecht de uitroepen te laten doen en door gei-
barenspel der anderen.

Bij de aanvang van de avond kondigde de voor-
zitter aan, dat een reprise van dit stnk gegeven zal
worden ten bate van de schoolmelkvoorziening.

Wrj kunnen een ieder deze avond aanbevelen,
zowel om het spel van „Ons Toneel" als om, het
heden nog noodzakelijke doel.

Nadere bijzonderheden over deze avond vindt U
elders in dit -blad.

De avond werd besloten met een gezellig bal on-
der leiding van J. Stol Jr. en Engel Paaps stem-
mingsband.

W.J.G,

HEDEN HEROPENING
van de geheel

GEMODERNISEERDE HER EN K A PS ALON

U beleefd tot een bezoek uitnodigend.

HAARKNIPPEN 25 et
SCHEREN 15 et
Bij abonnement reductie.

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TELEFOON 2069

ONS TONEEL
geeft een toneeluitvoering voor een goed doel.
Op Donderdag 25 April a.s., 's avonds 8.15 uur

geeft „Ons Toneel" in „Groot Badhuis" een uitvoe-
ring van „Slechts 'n Baron".

Deze , uitvoering wordt gegeven uitsluitend ten
bate van het schoolmelkcomité alhier, dat reeds
bijna drie jaren in onze gemeente zrjn algemeen
gewaardeerde taak verricht, in het belang van alle
schoolkinderen.

Gaarne zou het comité echter de minst draag-
krachüge grotere gezinnen in staat willen stellen,
elk kind melk op school te laten drinken. De plan-
nen daartoe bestonden reeds enige tijd, xnaar ten-
gevolge van de inkrimping van het rijkssubsidie
kon daaraan geen gevolg worden gegeven. Ook In
ander opzicht behoeven de geldmiddelen van het
comité wel enige versterking.

Het kan daarom niet genoeg op prijs worden ge-
steld, dat alle hier gevestigde toneelverenigingen
hun volle medewerking hebben toegezegd, om to-
neeluitvoeringen te geven ten bate van het comité.
Van deze verenigingen is thans „Ons Toneel" Toet
eerst aan de beurt en er wordt niet aan getwijfeld,
of deze uitvoering slaagt én omdat het hier een
vereniging betreft, die haar sporen op toneelgebied
reeds heeft verdiend ,èn omdat het doel, waarvoo/
zij haar belangeloze medewerking verleent, in alle
opzichten steun verdient! Bovendien is de toe-
gangsprijs uiterst laag gesteld n.l. slechts 25 cents
per persoon. Voor niemand een bezwaar dus. Op.de
scholen worden kaarten verkrijgbaar gesteld, terwrjl
ook aan de volgende adressen kaarten verkrijgbaar
zijn: G. Stel, Haarlemmerstraat 16; Mw. v.d. Mije,
Koningstraat 73; Mw. Schaap, Parallelweg 21.
Men late deze enige gelegenheid niet voorbijgaan!

JONGE HERVORMDEN.
Vrijdag 26 April a.s. spreekt Ds. P. v.d. Vloed,

Geref. predikant (H.V.) voor de Jonge Hervormden
over: De Oecumenische Beweging".
Aanvang bijeenkomst 8 uur in de nieuwe consistorie
kamer.

OPVOERING VAN „HET GOUDVISJE"
Zaterdagavond j.l. gaf de Soc. Dem. Toneelver.

„Op Hoop van Zegen" een uitvoering in Groot
Badhuis. Opgevoerd werd het toneelspel „Het Goud
visje" in 3 bedrijven door W. G. van Nouhuis, eea
zeer goed toneelstuk, zowel wat inhoud als vorm
betreft. Een stuk, dat goed naar voren brengt, hoe
speculeren tot een grote debacle kan leiden, en een
gezin kan vernietigen.

De hoofdrol, gespeeld door den heer P. Herfst
als kassier, werd op uitmuntende wijze vertolkt,
vooral in de scènes bij Greta thuis en by het ver-
nemen van de ziekte van zijn kind. In deze rol
werd hij goed bijgestaan door zijn vrouw, mej. Jo
Molenaar en zijn vroegere verloofde Greta, mej.
R.v.Koningsbruggen. Dit trio sloot zich zo goed btf
elkaar aan dat het een prachtig geheel vormde.
Fijngevoelig was het spel van mej. R. van Könings-
bruggen in haar verdriet over 't verlies van haar
kind, evenals de reactie die kort daarop volgde.

Mej. Jo Molenaar speelde haar rol op gemakke-
lijke wijze en wist daardoor haar spel goed te ont-
plooien.

De heer j. Bos als dokter maakte, als nieuweling
op de planken, een goede beurt en speelde zijn rol
met .overtuiging. Toch zou die rol beter tot z'n,
recht zijn gekomen indien hu geen baard had ge-
dragen, welke hem tot een oudere dokter moest
stempelen, maar wat de heer Bos met zijn jonge
stem toch niet kon zijn.

Mevrouw J. Bisenberger-Kromhout als de Tants
wist van haar kleine rol iets pittigs te maken, ja
zelfs te pittig, daar zij door haar kleding en grime
te jong was tegenover haar jongere nicht.

Twee komische figuren zowel in kleding als spel
waren Mevrouw J. van Duijn-Schilpzand en 4e
heer P. Steggerda.

Zeer goed was hun eenvoudig spel als de ondeï-
danigen tegenover den kassier en diens vrouw.

De heer W'. Gebe als collega-kassier speelde zijn
onsympathieke rol op verdienstelijke wijze.

De heren H. Bos en Chr. Schuiten respectievelijk
de rollen vervullende van boekhouder en huis-
knecht maakten van hun kleine rollen iets goeds,
evenals de dames M. Menks en T. Balkenende, die
als dienstbode fungeerden.

Na dit dramatische stuk kwamen ons de bekende
Jimmy en James vergasten met hun leuke Engelse
songs, waarmede zij veel succes hadden.

Hierna werd tot het bal overgegaan, dat een ge-
zellig verloop had onder leiding van den heer Joh.
van Duin en met muziek van „The Night Birds".
„Op Hoop van Zegen" mag op een goed seizoen te-
rug zien mede door de goede keuze van de stukken.

W.J.G.

Grote sortering in
ledikanten, bedstellen, diverse ameublementen, ta-
fels, buffetten, kasten, grote partij rieten stoelen,
badkuip, Invalidewagen, ijskasten en vele andere
goederen.

N.V, S. Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164



Het huwelijk van
JAN H. B. BRINK

«n
IRÉN M. RANICS

dat door het intrekken der mflitaire verloven was
•uitgesteld, zal nu plaats vinden op Dinsdag 23 April
Huwelijksinzegening door den Weleerw. Heer Ds. D.
Tromp des namiddags 12 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Zandvoort.
^Heemstede, Zandvoortselaan 119
:Zandvoort, Zandvoortselaan 7a

26 Maart 1940,
Receptie: Dinsdag 23 April van 3.30—5.30 uur.
"Koninginneweg 30, Zandvoort.

•Onder t rouwd- :
DRAGAN PETROVITCH

ANS BLEESING
Huwelijksvoltrekking Dinsdag'30 April 11 uur.
Geen receptie.
Toekomstig adres: Jan Vethstraat 68, Arnhem.

«Geboren :
ENGELINA JANNIE

dochter van
J. O. MET.
E. MET-PAAP.

crade-Schild, H.A.K.A.
Texel, 13 April 1940.

DANKBETUIGING.
Hierbij betuig ik mijn
hartelijke dank aan Dr.
<3. A. H. Gerke voor de
goede hulp tijdens de
ziekte van mijn vrouw.
Ook dank ik de buurtge-
noten en kennissen.

P. SCHAAP.
Zandvoort, April 1940
Koorderstraat 45.

Ongemeubileerd te huur;
HEEL HUIS,

ï>ev. 5 kamers, keuken,
serre, tuintje achter, ƒ 6,-
per week. Te bevragen:
Paradijsweg 12.

TE HUUR: GEM. ZIT-
EN SLAAPKAMER met
balcon a ƒ 25 per maand
vanaf l Mei t.m. Sept.
als alleeninwonend voor
l a 2 pers.; aparte kook-
gelegenheid; gel. Haar-
lemmerstraat bij de Tol.
Ook voor 't gehele jaar.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerij
onder no. 47002.

TE KOOP:
VRIJ MODERN HUIS

bij de Zuid-Boulevard.
Zeer rendabele huur-
opbrengst. Prijs billijk.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 47001.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

Dahlialaan 24, Park Boe-
kenrode, Aerdenhout.

TB KOOP
2 RUWHARIGE FOX-
TERRIËRS, 6 weken

oud. Adres: Hogeweg 19b

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor huishouding en win-
Scl. Aanmelden: Parfu-
meriehuis, Haltestraat 69

GEVRAAGD:
NET MEISJE

van 8 tot 8 uur zelfstan-
dig kunn. werken, niet
onder de 18 jaar. Mevr.
Burgers, Westerparkstr.15

GEVRAAGD:
NET MEISJE

•voor de morgenuren.liefst
niet ouder dan 17 jaar,
werkster aanw.
Westerparkstraat 29.

GEVRAAGD:
DAGMEISJE

S—8 uur. ƒ 7,— per week.
Mevr. Prielink, Brede-
rodestraat 136.

Tegen begin Mei GEVR.
NET DAGMEISJE

van 9 tot l uur. Leeftijd
15 ei 16 jaar. Aanmelden:
Zuiderstraat 17. Hollen-
berg.

GEVRAAGD:
FLINKE LOOPJONGEN

Schoenmakerij J. v. Duyn
Zeestraat 69

GEVRAAGD:
FLINK DAGMEISJE

Aanm.: mevr. Muoer,
Oranjeflat 41.

OAT HAD U NIET GEDACHT
•dat uw Bchoon«IM ***>
«lfn,"l. n l «u« kond*»
WWdon gareparaerd. Oaï
l» het werk. dat MIJgJ£;

maakt.

SCHOËNMAKERU

Telefoon 2289

Aangifte leerlingen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort bren-
gen ter algemeene kennis, dat pp Dinsdag 23 en
Woensdag 24 April a.s. gelegenheid zal bestaan voor
aangifte van kinderen, die met ingang van den
cursus 1940-1941 één der scholen voor gewoon lager
onderwijs B. C en D zullen gaan bezoeken.

De aangifte moet geschieden tussen 10 en l uur
ter gemeente-secretaris (boven).

Trouwboekje mede te brengen.
De kinderen moeten vóór l October 1940 den

leeftijd van zes jaren bereiken of bereikt hebben.

De aangifte van leerlingen, die met ingang van
den cursus 1940-1941 de school voor uitgebreid lager
onderwijs A zullen gaan bezoeken, dient te geschie-
den bij het Hoofd der school (in de school aan den
Hoogeweg Hoofdingang) op Woensdag 24 April en
Zaterdag 27 April a.s. tusschen 2 en 3 uur des na-
iniddags.

Zandvoort, 16 April 1940.

Burgemeester en. Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

SCHOOLSCHOONMAAKSTEB.
•Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roe-
pen gegadigden op naar de betrekking van tijdelijk

schoonmaakster van school A
(Hoogeweg), Aanstelling geschiedt op arbeidscon-
tract van week tot week. Jaarwedde ƒ 500,— ver-
jninderd met 2V2°/o korting. Toelage groote schoon-
maak ƒ 25,— per jaar.
Nadere inlichtingen ten kantore van Publieke Wer-
ken. Schriftelijke aanmeldingen aan den burge-
•meester vóór 27 April a.s.

Zandvoort, 18 April 1940.

Burgemeester en Wethouders voornoemd
VAN ALPHEN, Burgemeester.
W. BOSMAN, lo. Secretaris.

Het Koopjeshuis
biedt U aan

moderne kousen
solide kousen
Nieuwste kleuren kousen
vanaf 39 cent

Kerkstraat 32—34
Ziet onze etalages! Telefoon 2391

Uw adres voor:

SCHOONMAKEN VAN TE
BETREKKEN WONINGEN
RAAM- en PUIBEWASSING

MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN,
ROLLUIKEN

Speciale tarieven voor HOTELS, PENSIONS en RESTAURANTS.

ALGEMENE SCHOONMAAK ONDERNEMING
Amsterdam, Lijnbaansgracht 12, tel. 47648. Haarlem, tel. 19621

ZANDVOORT
de Ruyterstraat 3 - Telefoon 2551

THEATER „MONOPOLE"
Telefoon 2550 Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 20 tot en met Dinsdag 23 April 8 u.
4 Dagen. Vier opvoeringen van een groot wereld-
stadprogramma! !
Optreden van Zarah Leander in haar grootste film
tot op heden vervaardigd

PREMIERE
Regie Geza von Bolvary. Een prachtig dramatisch
filmwerk, zoals U in geen jaren aanschouwde. Een
drama achter het voetlicht. Première is de film
welke de hoogste ontvangsten boekte in Amster-
dam, Rotterdam en den Haag.

Als 2e hoofdfilm vragen wij uw aandacht voor:

Sherlock Holmes contra Professor Moriarty
Een groot boeiend en machtig sensationeel film-
werk vol actie en boeiende handeling. Een groot
superprogramma! Toegang boven de 18 jr. Entree
Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et
alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
Opvoering van het grote lachkanon

Van kwaad tot
met Stan Laurel en Oliver Hardy. Een oerkomiscn
filmwerk. Entree 20-30-40 et, alles inbegrepen.

ALLEEN DONDERDAG 25 APRIL, 8 uur:
" Reprise van de grote succesfilm.:

DE ZEEWOLF
met George Raft en Henry Fonda, De sterkste
avonturenfilm sinds de Bengaalse Lanciers.

Als 2e hoofdfilm: Stan Laurel en Oliver Hardy in

Van kwaad tot es»ger
De grootste lachschlager in dit seizoen. Toegang
18 jaar. Entree 30-54-75 cent.

MAANDAG 22 APRIL a.s., 7.30 UUR
in de Geref. Kerk aan de Julianaweg:

UITVOERING
van de cantate

„Paaslicht en Pinkstergeest*'
(met zang en declamatie)
door de kinderen der Evangelisatie-clubjes.

Met solistische medewerking
Toegang
vrij l

Het wijdingswoord zal gesproken worden door
Dr. N. A. Waaning, Geref. predikant.
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IN DEZE DAGEN 3
wordt veel van iemands zenuwen gevergd. •

TREK ER DAN OP UIT g
maar met een •
SOEPEL RIJDEND RIJWIEL •

geheel compleet gemonteerd vanaf ƒ 34,50 met 3 g
jaar volle garantie. •
Sportrijwïelen ƒ52,50. Ijzersterke Kinderrüw. ƒ 19,50 J

Heeft U rijwielonderdelen of electra-materiaal nodig B
wij hebben een geweldige sortering, die U nergens JJ
ter plaatse zal vinden en dan tegen zeer lage prijs. •

Voor de dames mooie Kinderwagens, Wandel- •
wagentjes, Sierkussens, Luxe artikelen enz.

Loopt U eens aan bü _

HENK SCHUILENBURG •
en tr slaagt beslist, want de Goedkope Amsterdam-
mer is alleen goedkoop:

Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974 _
g Tevens Ie klas Reparatie-inrichting. •
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ZIJN ER NOG DAMES
die zoeken naar een goed adres voor eerste
kwaliteit vlees, tegen een lage prijs? Dan kan
ik U de

FIRMA H. VAN ELDIK & ZOON
SMEDESTRAAT 19, TEL. 2616, aanbevelen

vindt U bij

Manufacturenmagazijn

DE GROOTSTE SORTERING!
Onze vakkleding waarborgt U 100 procent garantie

OOK IN VITRAGE
vindt U bij ons een enorme keuze voor oude prijzen

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Haltestraat 40, Telefoon 2087
BLIJFT KLANT

8

Voor
Zonneschermen
Markiezen
Rolluiken
enz.

Enigst vakkundig adres te
Zandvoort

i Jac, Franssen, Oranjestraat U, tel, 2470
BBBBBBBBBBHBBBHaBBBBflBBBBBHBHflHBBBBBBHBBflBBHBBBi
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KLEINE KAPEL ZEESTRAAT 28
•

Grote sortering

kanten bedspreien en kleden, tafel en bedlinnen

Extra voordelig:
Restanten wol tegen oude prijzen!

"WWW^VWWW^^TT^^^^^^

SCHOONMAAK JVoor de

SICO COCOS LOPER ,per meter 148 et
SICO COCOS LOPER, l m breed, per meter 225 et
STERKE COCOS LOPER, per meter .. .. 98 et
GEVLOCHTEN DEDRMATTEN 139 et
GESCHOREN DEURMATTEN 139 et
VERTO GANGMATJES 69 et
KEUKENMATTEN 168 et

VLOERBEDEKKING
per meter f 1.15

GEKLEURDE ROLLEN KASTPAPIER .. 14 et
STERKE ZEEMLAPPEN 69—39 et
COCOS HANDSTOFFER 24 et
FLINKE FLUITKETEL 84 et
PRIMA "WEKKERS 174 et
GLASPAPIER, per meter 20 et

Ziet de etalages

H. PASVEER
HALTESTRAAT 27 TELEFOON 2810

Wegens vertrek naar Indië
TE KOOP:

l Perz. kleed (nieuw) 2.-x 3,75 m. ƒ 135; l electr,
forn. (Siemens) iacl. 4 alum. pannen, l gietijzeren
koekepan, l vuurv. deksch. ƒ 130; l wasketel, 40 1.
m. sproeier en dop, gesch. v. electr. forn. ƒ 5,—;
l v. wastafel, 63 cm m. spiegel en marm. opzet ƒ 15;
l stofzuiger Protos ƒ 28; l Stokvis-herenrijw., half
jaar oud, in. lamp, belastingpl., enz. ƒ 25; l Avia,
damesrijw., m. lamp, belastingplaatje enz. ƒ 5,—;
l tlmmermans-schaafbank m. stalen bankschroef,
ƒ 20; l Philips' radiotoestel, mahoniekast, juist ge-
rev. ƒ 70; l handnaaimachine, Naumann ƒ 15.

Brederodestraat 175.

STREEPBROEKEN, REUZE VOORRAAD.

Voor werkelijk goede
B e d r ij fs k l e d i n g

die U lang dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

Fa.v*HENSEN
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren broeken, blauwe
Jasjes, Kapsters j assen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.
Voordelige partij JONGENSBROEKEN vanaf ƒ 1,25

JONGENSPAKJES en PLUS POUR8.
Regenjassen in Egypt. linnen, Tweed en Gabardine.

Levering ook tegen crisis-, spaar- en voorsohotzegels

Blijspel in 3 bedrijven, opgevoerd door

De Schakel
ter gelegenheid van het Ie lustrum.

ZONDAG 21 APRIL in GROOT BADHUIS.
Entree 40 cent. Groot Bal na.

Zo juist ontvangen
Grijze en blauwe S WINGROKJES

42—44—46
Tricoline Overhemdblouses. - De nieuwste wollen
Pullovcrs. - LEUK KINDERGOED om te borduren.

Grootste sortering WOL en HANDWERKEN.
Glas en Porcelein.

MAGAZIJN Lj l 15 til JL L ü
Grote Krocht I I - Telefoon 2754

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2124.

BELLAMT BREEKT BAAN.
Dat is het slagwoord, waarmee de Bellamyanen,

leden der Intern. Ver. Bellamy in Nederland, uiting
geven aan hun optimistische verwachting van wat
er op economisch gebied gaat gebeuren.

De pogingen om ook meer Zandvoortenaren in
die verwachting te doen delen, kortgeleden weer
ingezet, worden blijkbaar stevig doorgezet. Thans
wordt — zie advertentie — tenminste al weer een
openbare vergadering aangekondigd en wel op Don-
derdag 25 April 's avonds 8.15 uur in Pension X.
Als eerste spreker staat genoemd de heer Mar. A.
de Vries, die ook op de vorige vergadering sprak
en die thans zal spreken over het onderwerp: „Is
een nieuwe Maatschappij noodzakelijk?" Tweede
spreker is de heer J. Horsmeier Jr., de Hoofdredac-
teur van Bellamy-Nieuws, het tweewekelijks orgaan,
der I.V.B.-Nederland. Deze behandelt het onder-
werp „Hoe zal de nieuwe Maatschappij moeten
worden?"

Voor de inwoners van Zandvoort is er dus a.s.
Donderdag wederom gelegenheid zich (beter) op
de hoogte te stellen van doel en streven dezer
jonge, maar krachtige en actieve, vereniging. Dat
men die gelegenheid niet voorbij late gaan.

MUZIEK.

Het concert dat Donderdagavond door 't Batal-
jonscorps van Haarlem op 't Tramplein gegeven
zou worden kon door de slechte weersomstandlg-
hedeu niet doorgegaan. Dit concert vindt nu heden,
Zaterdagavond plaats.



tr rachtig en

\f pwekkend

OET de

J^L vond zijn.

R aadt U nog welke dat

l s? De avond die

U gegeven wordt door de

S chakel!!!!!!

ATTENTIE.
In verband hiermee, dat er Woensdag 24 April in

theater Monopole voor de Militairen een O. en O.-
avond zal worden gegeven, Is er die avond geen
Bioscoopvoorstelling.

INGEZONDEN.

PRIKKELDRAAD LANGS DE ZANDVOORTSE-
LAAN.

Mijnheer de Redacteur, Met belangstelling en
voldoening volgde ik de werkzaamheden aan de
Zandvoortselaan voor het aanbrengen van een be-
planting tussen rijweg en fietspad. Tot nujn schrik
constateerde ik echter vandaag, dat tussen deze
beplanting en het fietspad een afscheiding wordt
gemaakt van prikkeldraad. Prikkeldraad is gevaar-
lijk goed en wordt daarom in grote hoeveelheden
gebruikt voor onze landsverdediging, terwijl het
hart van Mina er door beschermd wordt tegen de
aanvallen van onze gemobiliseerde jongens. Heeft
dit wellicht het gemeentebestuur van Zandvoort
op het idee gebracht om ook de jonge aanplant
langs de Zandvoortselaan op deze wijze te bescher-
men?
Daar komen ongelukken van. Als binnenkort naar
wij hopen weer drommen fietsers de badplaats be-
zoeken of daarvan na. een genoeglijke dag aan het
strand terugkeren, kan het niet uitblijven, of er
zijn elk van die dagen een aantal personen die in
onzachte aanraking komen met dat prikkeldraad,
met als gevolg gescheurde kleren, schrammen e.d.

Burgemeester en Wethouders dienen alsnog zo
spoedig mogehjk van de dwalingen huns weegs te-
rug te keren en het prikkeldraad dient vervangen
door gewoon draad zonder venijnige prikkels.

Zij stellen zich thans bovendien bloot aan pro-
cessen wegens wettelijke aansprakelijkheid. Aftt.
209 der Gemeentewet draagt o.m. aan Burgeniees-
ter en Wethouders op de zorg voor de veiligheid
dei- publieke wegen. In dit geval wordt die zorg niet
nagekomen maar het tegendeel. Hier wordt een on-
rechtmatige daad (w.o. ook nalatigheid of onvoor-
rachtigheid) gepleegd, waarvan de schade in-
gevolge art. 1401 van het Burgerlijk Wetboek ver-
goed moet worden.

Hoogachtend, A. J.

Ook ons lijkt de prikkeldraad afscheiding daar
— ook al staat ie dan nog niet onder stroom — een
gevaarlijke en ergerniswekkende vergissing, die
inderdaad ten spoedigste dient te worden hersteld.

RED.

Taaistudie
Engels en Duits
•
E. VAN DER POLL, leer. M.O.
Opl. L.O. en Pract. ex.

Bijwerken van leerlingen
Aanmelding:

Oosterparkstraat 3

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zonaag 21 April 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 21 April 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg boek Emmaweg.

Zondag 21 April 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning
Cat. Zondag 17.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 21 April 10.30 uur: Dr. H. J. Heering van
Bussum.

Zondagsschool 12—1.
Dinsdag 23 April 's avonds 8.15: Jaarvergadering

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer Joh. van Oostveen, evangelist te

Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 20 April Einde v.d. Sabbath 7.52.
Maandag 22 April Aavang van het Paasfeest 6.45.

Avonddienst 7.40.
Dinsdag 23 April Ochtenddienst 8 uur. Avond-

dienst 7.58.
Woensdag 24 April Ochtenddienst 8 uur. Avond-

dienst 8 uttr.
Vrijdag 26 April Aanvang v.d. Sabbath 7 uur.
Zaterdag 27 Aprü Einde v.d. Sabbath 8.06 uur.

Als reclame:

geheel complete Permanent f 1,50
DAMES- EN HERENKAPSALON

B. VAN DER BUL
Haltestraat 32a
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S

SMIT
GLAZENWASSER
beveelt zich beleefd aan voor

alle voorkomende schoonmaakwerken
KONINGSTRAAT 33
v.h. bediende bij J. v. Eerden, Markie-
zenfabriek en Glazenwasser^ Bloemen-
daal.
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Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

F. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

«g werkelijke Rijwielhersteller
i woont te Zandvoort!
Het adres is

H* C» van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19

GAZELLE RIJWIELEN

Wel beter maar niet duurder is
KENIP's Fruïthandel

Alle soorten fijne vruchten: pruimen, peren,
druiven, perziken, rüpe bananen, verse tomaten

Asperges en Aardbeien.

Alle soorten soep van
HOOGENSTRAATEKT, 2 ponds blik .. .. 23 et
SNIJBONEN, 2 ponds blik
ANDIJVIE, 2 ponds blik ..
SPINAZIE, 2 ponds blik ..
WORTELEN, 2 ponds blik
SPERCIEBONEN, 2 ponds blik
DOPERWTEN, 2 ponds blik
TUINBONEN, 6 ponds blik
GROTE FLES POSTELIJN
JAFPA'S zeer fijn, 10 stuks
SINAASAPPELS, heerlijk zoet 10 stuks
MOESAPPELEN, per kilo
APPELMOES, per literpot

25 et
25 et
25 et
25 et
28 Ct
28 Ct
85 Ct
25 Ct
60 Ct
35 et
25 et
31 et

KEMPS FRUÏTHANDEL
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

Schoonheidsmassage
en Make up

ONZE SPECIALITEIT I

Verder maken wij alle moderne haar-
werken voor kort en lang haar, ook
van uitgevallen haar!

Dameskapsalons
TJ. AUKEMA
TRAMSTRAAT 11 - Telefoon 2327

Denkt U er aan, dit is de laatste maal in het sei-
zoen dat XJ

De Schakel
zal zien spelen. Laat dus de gelegenheid niet voor-

gaan en ga kijken naar

Pomarius
Na afloop bal. Groot Dansorkest.
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Je adres •
voor prima
prijzen is

Schoenreparatie en matige

• De Brabantse
B

Schoendokter •
•

dus: laat Uw schoenen niet machinaal ver-
nielen; bij ons is alles HANDWERK.

Daotnes zolen en hakken ...... ƒ 1,25
Heren zolen en hakken ...... ƒ 1,80

Speciaal in Welf- en Arch schoenreparatie.
Annex verkoop van leder en rubber en rub-
ber hakken.

STATIONSSTRAAT 1.
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Behangselpapier
Stalenboeken 1940 ter inzage
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAPONDPAPIER
Behangers disponibel. Plaktafel te huur

Eerste Zandvoorlse Papierhandel
P. M. VAN DEURSEN.

Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Ondanks alles...

Voorjaar!
Voorziet u daarom
van een paar keu-
rige Schoenen uit
onze nieuwe collec-
tie.

Schoenmagazijn C, de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851

Een prima

Smeerworstje
bij 50 cent aan boodschappen <
(suiker, margarine en roomboter uitgezonderd)'

en waaronder een Vz pond v. Amerongen's Koffie.
Geldig van 19 tot en met 25. APRIL.

op
ckkoffa kamt faiï cwjtpjj ,

Blauw-merk per '/2 pondspak 20 Ct>

Oranje-merk per '/2 pondspak 24 Ct«

Geel-merk per '/z pondspak 28 Ct*

Groen-merk per l/z pondspak 32 Ct>

Paars-merk per '/a pondspak 36 Cf«

Rood-merk per '/z pondspak 40 Ct«

GROOTE KROCHT 24 - BURG. ENGELBERTSSTRAAT 29

Matzes
bestelt men bij:

M, Blitz
ZEESTRAAT 19 TELEFOON 2831

Dr.Scholls
voetverbeter-
apparaten

Steunzolen in verschillende modellen en maten.
Moeheid in de kuitspieren is een teken van door-
zakkende voeten.

Leveranties aan beide Ziekenfondsen
Schocnmagazijn
Alph* Sprengersjl l
Grote Krocht 13, Tel. 2106\

Ook de

Schoonmaak tij d
is in vele opzichten

Drogistentijd
en U weet het

onze specialiteit
is het leveren van

prima kwaliteit

] ! Drogisterij L» Blaauboer
HALTESTRAAT 46 TEL. 2392

't Goedkoopste adres voor goed werk
is

A. D. de Best
KONINGINNEWEG 29 -^Tel. 2259

Alle reparatiën aan meubelen, bedden, kleden, zei-
len, matten enz. worden zo voordelig mogelijk uit-
gevoerd.

Vraag ook prijs voor nieuw werk
Stalen op aanvraag.

Gevestigd j
Woningbureau
J. H. TEE WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deetteUlk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen. en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wy ons met huurinnen.

Gratis inschreven en inlichtingen

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook In Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 - Telefoon 2459

Luxe
Taxibedrijf

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

Modelvleeshouwerij -
levert uitsluitend 1e kwaliteit

Hollands Vlees
tegen de welbekende lage prijs en aflevering.
GEBR. ROSBIEP
PEKELVLEES
LEVERWORST ..
BLOEDWORST .
BERLINER WORST

18 et per ons.
16 et per ons
8 cfc per ons
8 et per ons

18 et per ons
LEVERKAAS 16 ot per ons;

ONTBIJTSPEK - ROLPENS - BESTE HAM
ROOKVLEES, enz. enz.

Rauwe Rookworst, IJsseldijks, per pond 60 en 80 et'
Doet heden nog een proefbestelling en TJ bent meec

dan tevreden over onze kwaliteit.

J. J, SPiïERS
HALTESTRAAT 30 HALTESTRAAT 2175

Aannemersbedrijf

Fa. Luijendijk & Bisenberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

Profiteert nu
nog van de voorraad

Nieuwe wollen dekens
Keus uit 200 stuks. Nu is de gelegenheid er nog'
voor oude prijzen. — Tevens een mooie sortering-
in Vloerbedekking.

N. V» S» Water drinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Laat U niet misleiden!
want het oudst en bekendst adres voor

FIJNE VLEESWAREN
annex Kruidenierswaren is en bluft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Daarom geven wij deze Zaterdag als
reclame
bö aankoop v. ƒ 0,50 (tiitgez. suiker en boter)

l reep chocolade

2 ons schouderham voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

KIPS LEVERWORST, per ons .... 14 Ct
2 ons TONGEWORST 25 Ct
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/3 Ot
2 ons BOTERHAMWORS1 .. ".. 22i/2 Ct
i/,, pond BLOEDWORST 20 Ct
i/., pond LEVERWORST 20 Ct
RAUWE ROOKWORST, per pond .. 59 et
Berliner Lever
Leverkaas Bacon
Paaiden Rookvlees Osserookrlees
Plockworst Pekelvleesvja. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 Ct
2 pak ZELPRIJZEND BAKMEEL .. 25 Ct
TARWEBLOEM, per pona 12 et
pondspak Vlugkokende Havermout 18 et
RIJST, per pond 10—14—18 et
BUS TAPELKOEK 19 Ct

NESCAPS, de koffie zonder koffiepot of
filter is een Nestlé-product:
Het fijnste kopje koffie voor ongeveer 2 cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen ƒ 0,95
Een bus voor 16—18 koppen ƒ 0,50

I. J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ
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ZANDVOORTSE URAN
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFHIjCIELE BA.DCOtIRA.NX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,66
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgave tiertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
BüJ contract en In de badgastenUjsfc speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

De ströd tegen de oorlog is niet te scheiden
van de stryd voor een betere gemeenschap,
gebaseerd op rechtvaardigheid.

Ds. R. H. OLDEMAN.

DIE WAS WEER GOED.
De badplaats Zandvoort heeft — dank zij het

•weer — nu reeds de 3e goede Zondag in het voor-
seizoen kunnen boeken. Op deze stralende lentedag
droeg in tegenstelling met de andere Zondagen bij-
na niemand een hoed of jas, daar de zwakke wes-
tenwind geen koude meebracht. Reeds in de vroegte
trokken velen met allerlei vervoermiddelen Zand-
voort binnen. Drommen wielrijders arriveerden tot
laat in de namiddag via de gemoderniseerde ver-
fceerswegen, n.l. de Zandvoortselaan of Zeeweg.
Doch per auto of per motor en vooral per tram en
trein bezochten duizenden de tweede badplaats van
ons land om er enige heerlijke uren door te bren-
gen. De boulevards en het strand geleken vooral
des namiddags één mensenzee. De café's en bode-
ga's maakten zeer goede zaken, daar honderden ge-
foruik maakten van de gelegenheid om zich eens
heerlijk door het zonnetje te laten koesteren. Na de
barre koude van de afgelopen maanden een ware
'verademing! Honderden bezoekers maakten een
verrukkelijke strandwandeling, doch we zagen ook • TEN BATE VAN HET SCHOOLMELKCOMITE.
enkele personen de stoute schoenen „uit'trekken
om een „verfrissend" zeebad te nemen, wat natuur-
lijk nog grote belangstelling trok. En misschien was
het juist wel om dat laatste te doen!

Maar Zandvoort heeft een goede Zondag gehad
en tientallen zakenmensen waren dan ook uiterst
tevreden over deze, mooie inzet van het zomersei-
zoen.

UITSLAGEN V.V.V.-WEDSTRIJDEN.

UITSTAPJE VOOR DE OUDEN VAN DAGEN
TE ZANDVOORT.

Heden bereikte het Comité voor de Ouden van
Dagen het bericht, dat door de vereniging Bijstand
aan Ziekenhuizen en Sanatoria, genaamd „B.A.Z.
E.S" te Amsterdam op Donderdag 9 Mei a.s. een
cabaretmiddag zal worden aangeboden in Krasna-
polsky waarbij dan tevens de oudjes van Zandvoort
tegenwoordig mogen zijn.

Aan deze middag wordt geheel belangeloos mede-
werking verleend door de allerbeste Nederlandse
artisten en ook zal door bovengenoemde vereniging
een consumptie worden aangeboden.

Onnodig te zeggen dat het comité deze uitnodi-
ging met zeer veel genoegen heeft geaccepteerd en
nu willen wij de oudjes er op attent maken, dat
wij uiterlijk Donderdag 2 Mei a.s. moeten weten
wie van hen mee zullen gaan, laten we hopen van
allen.

De helpsters zullen de oudjes bezoeken en zij kun-
nen zich aan hen opgeven.

Na de cabaretmiddag en daarvoor zullen er enige
verrassingen komen. Het zal een gezellige dag wor-
den en wij hopen dat de deelname groot zal zijn.

Namens het comité, de scretaris,
D. van Noort, Kleine Krocht 9.

Deze week zijn de prijswinnaars bekend geworden
van de propaganda-winkelactie voor de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer.

De volgende winkeliers wisten met hun etalages
de prijzen in de wacht te slepen: 1. M. van Segge-
(ten (Korts Ijzerhandel); 2 A. Bakels; 3 Aleven;
4. Th. Thomas; 5. Van Deursen, Rozenmobelstraat;
6. W. J. Gertenbach; 7. J. C. van. Houten en 8. L.J.
Rinkel.

De kinderpuzzle bracht de volgende uitslag: 1. I.
Bed en 2. Truusje Pasveer, terwijl de 2de kinder-
puzzle goed werd opgelost door 1. T. Hennis en 2.
A. Jonkman.

Ook het publiek heeft nog prijzen van ƒ 15,—,
f 10,— en ƒ 5,— weten te winnen, namelijk 1. J.
Paap, Smedestraat; 2. Mej. T. van Dijk, P.C. Hooft-
straat en 3. A. van Dijk, Schelpenplein.

Als 500ste lid werd de familie Van Dalen aan de
Hugo de Grootstraat ingeschreven en als 501e lid
de heer Buurman.

Aanstaande Dinsdagavond zal Burgemeester H.
van Alphen in bodega Mustert aan de Strandweg
aan de prijswinnende winkeliers de prijzen uitrei-
fcen.

VERGADERING HANDELSVERENIGING.
Donderdagavond hield de Zandvoortse Handels-

vereniging haar laatste ledenvergadering in het
winterseizoen onder voorzitterschap van den heer
E. H. Brokmeier Jr. In zijn openingswoord herdacht
de voorzitter den heer C. F. G. Roest, een van de
oudste leden der vereniging.

Na behandeling van de ingekomen stukken en
voorlezing der notulen werd het adverteren in de
V.V.V.-courant ter sprake gebracht.

De heer Bohemen gaf een overzicht van de WV
winkelactie, die zeer goed geslaagd genoemd kan
worden, daar toch ruim honderd leden werden in-
geschreven, terwijl het voorts een goede reclame
voor de winkelstand is geweest.

Op Ie Pinksterdag mogen de zaken tot 8 uur
openblijven, terwjl de uren voor de 2e Pinksterdag
nog nader bekend gemaakt zullen worden. Lang-
durig werd nog gesproken over de overwerkvergun-
ningen. Verder werd medegedeeld, dat kaarten bij
den heer Verloop af te halen zijn voor besparing
van pakmateriaal en voorts lidmaatschapskaaxten.
. Bij de rondvraag vroeg de heer P. Waterdrinker

enige ophelderingen over de contact-commissie, die
door den voorzitter uitvoerig werden beantwoord.
Met goede wensen voor het komende seizoen sloot
de voorzitter tenslotte deze laatste vergadering.

OPENING.
Donderdag 2 Mei Hemelvaartsdag heeft de ope-

ning plaats van de nieuwe modern ingerichte Us-
zaak „Ice House Melbo", Kerkstraat 5.

Deze zaak zal door een Italiaan gedreven worden
die zijn sporen op dit gebied reeds heeft verdiend.
Als specialist brengt hu uit Rome het nieuwste.
Wij kunnen U de naam wel noemen van deze let-
kernij, doch raden U aan deze zelf te gaan proeven.
De naam luidt Zuppette en Cassate alla Napoleta-
ina. De zaak ziet er smaakvol uit en is met planten
en'bloemen getooid, zodat alles uitlokt tot smullen.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 19 t.m. 25 April 1940.

Geboren:
Theodorus Hendricus, zoon van T. H. van Noprdt

en M. Roos, van Lennepweg 17; Jacobus Henricus,
zoon van O. J. Twisk en E. M. van Deursen, Ken-
nemerweg 77.

Ondertrouwd: D. Petrovitch en A. Bleesing, Kost-
verlorenstraafc 113; C. A. Vossen en W. van Dijk,
Fakveldstraat 26; J. van der Mü'e en R. Rollema,
Duindoornlaan 4.

Overleden: V. Rutten, oud 76 jaren, Swaluëstr. 1;
J. Kater, oud 57 jaren, Hogeweg 53rd; J. H. Steene-
ker, oud 79 jaren, van Ostadestraat 10.

POST- EN TELEGRAAFKANTOOR ZANDVOORT
Dienst op 30 April 1940. Verjaardag van HKH

Prinses Juliana. Het kantoor sluit voor de Post-
dienst o m!2 uur. Voor de telegraaf- en telefoon-
dienst blijft het kantoor normaal geopend. De derde
of laatste bestelling wordt niet uitgevoerd.

De Directeur: HAAN.

TENTOONSTELLING.
Het bestuur van de afd. Volksonderwijs bericht

hiermede, dat de ouderen, die werkstukjes voor de
tentoonstelling hebben gemaakt, deze nog op 27
April in de Oude Bewaarschool tussen 2-4 uur kun-
nen inleveren.

Donderdagavond werd ten bate van de kas van
het schoolmelkcomité een propaganda-avond ge~
houden. Na het openingswoord door den heer Bur-
gemeester H. van Alphen voerde „Ons Toneel" met
veel succes op het blijspel „Slechts 'n baron". In
de pauze sprak wethouder A. J. van der Moolen een
propagandistisch woord tot de flink gevulde zaal.
Het is te hopen, dat ook de andere toneelavonden
op vele bezoekers mogen rekenen.

UITVOERING „ONS TONEEL" TEN BATE
SCHOOLMELKCOMITÉ.

Donderdagavond 25 April j.l. gaf „Ons Toneel"
een reprise van j.Slechts een baron" ten bate van
het schoolmelkcomité.

Voor het schoolmelkcomité was deze avond een
succes, al had het bezoek groter kunnen zijn. De
verkoop van zegels in de pauze bracht ƒ 23,15 op.
Een goed begin voor het vormen van een fonds ten
bate van het misdeelde kind! Een woord van har-
telijke dank aan allen, die belangeloos tot het wei-
slagen hebben medegewerkt — niet het minst aan
„Ons Toneel" en den heer Kiefer — is hier op zijn
plaats.

Mogen meerdere van deze avonden volgen!
Z.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De gecombineerde avond van de vorige week is

gezellig verlopen. Enige jongeren hadden de kleding
reeds klaar en gaven ons een idee, hoe we er uit
zullen zien.

Zaterdag 27 April is er weer een gecombineerde
avond. Denken we er aan het geld voor Sterkamp
mee te nemen?

Zondag 28 April gaan we naar Lisse, naar de
bollen. Zie voor bijzonderheden de convocatie.

Onze eerstvolgende jeugddienst wordt gehouden
op 5 Mei.

EXCELSIOR
Zaterdagavond heeft de Mondaccordeonvereniging
Excelsior in Groot Badhuis haar jaarlijkse uitvoe-
ring gegeven. Nadat de voorzitter de heer Groos de
avond had geopend met enkele welkomstwoorden
kwam Excelsior voor het voetlicht.

Uit het eerste nummer bleek al direct dat de ver-
eniging onder leiding van den directeur, den heer
A. Paap, weer goede vorderingen had gemaakt.

Na de eerste twee nummers die goed werden ult-
gevoerd volgden de accordeons met So long Sweet-
haert en Hortensia, waarmede zij ook veel succes
oogstten.

Een enthousiast applaus had het zestal kleine
accordeonspelers in ontvangst te nemen, dat „O
Manareillo" zonder leiding van den directeur speel-
de.

Het programma werd verder op vlotte en prettige
wijze uitgevoerd.

Na de pauze was de beurt aan „Ons Toneel" om
de aanwezigen te vermaken, waarin het opperbest
is geslaagd. Opgevoerd werd het blijspel in 2 be-
drijven „Je reinste Parel". Dat het stuk in de smaak
viel, bewees wel het daverend applaus na elk be-
drijf. Mej. Willy Steenken zong pok nog enkele
Franse en Engelse songs, die veel bijval oogstten en
waarvoor zij bloemen in ontvangst had te nemen.
Een gezellig bal besloot deze zeer geslaagde avond.

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Thans staat de dag van het concours voor de

deur. "We hopen, dat „Excelsior" op 2 Mei, Hemel-
vaartsdag, een mooie dag mag hebben. Burgers, die
een vlag bezitten, laat hem wapperen op die dag,
opdat Zandvoort in feeststemming 't seizoen moge
ingaan.

De prijzen van de j.l. 20 April gehouden verloting
zijn gevallen op de nummers 156, 262, 16, 275, 279,
72, 63, 50, 242, 113, 56, 117. Prijzen kunnen afgehaald
worden by C. Koper, Koningstraat 79.

EXCELSIOR HOUDT CONCOURS.
Nog enkele dagen en Hemelvaartsdag is aange-

broken. Excelsior, een der jonge Zandvoortse ver-
enigingen houdt dan een concours, waaraan 17 ver-
enigingen deelnemen met 22 groepen, 's Morgens
om 11 uur wordt begonnen met een marswedstrijd,
tambour- en maitre-wedstrijd. Dit is voor Zand-
voort iets nieuws. De entree-prijzen zijn zeer laag
gesteld (zie raambiljet),'zodat deze voor niemaond
een bezwaar zijn om het „speel"-terrein van ZW
„Zandvoort" te bezoeken. Na afloop van de mars-
wedstrijd heeft een ommegang door Zandvoort
plaats en om 3 uur aanvang van de concertwed-
strijd in gebouw Modern Stationsplein.

Dit evenement is voor alle inwoners eens een
mooie gelegenheid met de eenvoudige mondharmo-
nica-muziek kennis te maken, U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Na afloop van het concours is er "een groot bal
onder leiding van den heer J. Stol. Laat iedereen
deze vereniging steunen door een bezoek, ze is dat
ten volle waard. J.A.P.

GEM. BADINRICHTING.
In de week van 10-13 April werden 540 douche-

en 25 kuipbaden genomen.

HET l MEI-KINDERFEEST.
Nog even willen we de aandacht vestigen op het

volgende:
Het l Mei-kinderfeest valt deze keer op Woens-

dag, zodat er nog meer kinderen verwacht kunnen
worden dan vorige jaren. Meer dan 550 kunnen er
echter niet in de zaal.

Kinderen beneden de leeftijd van zes jaar kunnen
— mede om deze reden — niet worden toegelaten.
Laten de ouders, wier kinderen nog niet in 't bezit
zijn van toegangskaarten, zich zo vlug mogelijk
melden op de bekende adressen.

Ouders of belangstellenden hebben geen toegang,
in de zaal. Deze kunnen — voor zover er ruimte
is — een plaats bekomen op het balcon. De kosten
hiervoor zyn heel gering.

We hopen, dat er nota genomen zal worden van
bovenstaande, dat voorkomt teleurgestelde kinderen
en boze gezichten van de ouders, die teruggestuur-
de kinderen thuis krijgen. K.v.D.-H.

CHR. JONGEMANNEN-VERENIGING.
Met een flink aantal leden hebben we j.l. Zater-

dag de laatste vergadering bijgewoond van de Ring
Haarlem; verheugend voor ons is, dat, waar andere
jaren na Pasen de vergaderingen'stopgezet moesten
worden, de leden nu geregeld blijven komen en dat
wij er zelfs telkens nieuwe bij krijgen! A.s. Zater-
dag houden we een conversatieavond en a.s. Zoii-
dag hopen we een bezoek aan de bloembollen te
brengen.

MILITAIR CONCERT.
Zaterdagavond gaf het Bataljons-muziekkorps op

het Tramplein een concert dat zeer in de smaak
is gevallen van de muziekliefhebbers. De belang-
stelling was zeer groot. Het concert werd aangevan-
gen en gesloten met het spelen van 't Wilhelmus.
Een dankbaar applaus beloonde het muziekcorps na
elk stuk.

CONCERT ZANDVOORTS MUZD3KKAPEL
Dinsdagavond 8 uur zal door bovengenoemde ka-

pel onder leiding van den heer Reinier van 't Hoff
op het Trainplein een concert gegeven worden.

Tijdens dit concert zullen loten verkocht worden
tot steun van deze vereniging. Deze verloting kun-
nen wij TJ allen aanbevelen, daar deze vereniging
ook steeds belangeloos haar' medewerking verleent
bij vele gelegenheden.

„POMARIUS"
Dit was het blijspel waarmee „De Schakel" Zon-

dag 21 April in Groot Badhuis het winterseizoen
afsloot en. tevens het jubileum vierde van zijn 5-
jarig bestaan.

De heer Kiefer opende de avond met dank te
brengen aan de vele aanwezigen, o.a. aan zuster-
verenigingen en genodigden ter gelegenheid van dit
eerste lustrum en wenste allen een genoegelijke
avond.

Velen was dit stuk reeds bekend als hoorspel voor
de Radio, doch des te leuker was het nu dit stuk
als toneelspel opgevoerd te zien.

Pomarius, de zaakwaarnemer van zaakjes, waar
'n luchtje aan zat, was zeker wel de hoofdvertolker
in dit stuk. De heer Chr. Hildering vervulde deze
rol op karakteristieke wijze, doch was in het eerste
bedrijf niet erg zeker van zijn rol, waardoor er veel
van de vlotheid verloren ging. In het tweede en
derde bedrijf wist hij zich echter te herstellen en
beeldde zijn rol goed uit, daarbij ook de komische
scènes niet vergetend.

Mr. Godfried Pomarius van Slingenveld, Subst.
Off. v. Justitie, gespeeld door den heer Joop Fie-
hof had ook een leeuwenaandeel in dit stuk.

Zijn optreden als man van de wet tegenover den
zaakwaarnemer die de wet steeds ontdook was voor-
treffelijk. Ook als hij door Pomarius wordt over-
troefd weet hij het juiste spel te geven. t

Mevrouw Tonny v.d. Storm als Julie, geen grote
rol, wist deze op natuurlijke wijze voor te dragen
en zo het trio sluitend te maken.

Jhr. Mr. van Neerenheuvel, procureur bij Poma-
rius, werd gespeeld door Max Vredenburg en beter
dan wij hem wel eens zagen.

De heer C. J. Bruinzeel als Van Meekeren, de
politiecommissaris, was de echte politieman, die het
toch moest afleggen tegen den geraffineerden Po-
marius, doch hij speelde zü'n rol op verdienstelijke
wijze.

Ee,n goede bediende bij Pomarius was door zijn
correct optreden zeker de heer P. Keur.

Als laatste doch daarom niet de slechtste noemen
we den heer Chr. Rouffaer als cliënt Smit van Po-
marius. Zijn spel zelf was goed, doch de vertol-
king was ons inziens niet juist; als boekhouder mag
men verwachten een beschaafd en ontwikkeld
iemand te zien en dit was ver te zoeken; zijn kle-
ding — met bloem in z'n knoopsgat — deed denken
aan een circusdirecteur.

Dat daardoor het stuk in zijn geheel te Hjden
heeft gehad was niet merkbaar althans niet aan
het applaus na elk bedrijf.

Na afloop had een huldiging op bescheiden wijze
plaats van de werkende leden en bestuur, bestaande
uit bloemen, stoffelijke blijken en draagmedailles.
Mevr. Visser ontving bloemen voor de vele avonden
dat zij haar man moest missen, de heer Visser als
regisseur ontving een portefeuille en portemonnaie.

Mevrouw Damen die niet op de planken komt,
maar toch steeds de onmisbare rol van souffleuse
speelt, had een prachtig toiletstel in ontvangst te
nemen. De heer Kiefer voerde het woord als wd.
Directeur der V.V.V. en bood de vereniging een
mand bloemen aan en een idem als exploitant van
theater Groot Badhuis.

De heer D. van Noort sprak de jubilerende ver-
eniging toe namens de Ouden van Dagen en bood
ook bloemen aan.

Van het publiek had de Schakel ook nog een
bloemenmand in ontvangst te nemen.

De Voorzitter, de heer Hildering, dankte allen
voor deze hulde waarna werd overgegaan tot een
gezellig bal onder leiding van J. Stol Jr.

W.J.G.

OPENING.
Woensdag a.s. zal de heer van Rijn in perceel

Stationsstraat 17a een zaak openen in Fijne Vlees-
waren annex restaurant. Het is de bedoeling dat
tevens heerlijk belegde broodjes enz. verkrijgbaar
zullen zijn.

Als openingsreclame zal lederen koper een aardige
verrassing te wachten staan, waarvoor we verwU-
zen naar de advertentie in dit blad.

NEDERLANDS IND1E
IN WOORD EN BEELD door H. TTLLEMA

In het Oosten van de grote Indonesische Archipel
wonen op de eilandengroep „Tanimbar", merk-
waardige mensen, die zeer op hun uiterlijk zijn
gesteld. Het zwarte hoofdhaar kleuren ze met loog
uit as verkregen, hoog blond! Het hoofd versierden
ze met doeken, bloemen, paradijsvogels. Vooral de
jonge mannen besteedden de grootste zorg aan hun
uiterlijk. Het doel was vooral: indruk te maken op
de meisjes. (In de hele wereld zijn alle mensen toch
gelijk!) Deze verfraaiing van het uiterlijk kostte
zóveel tijd, dat het bestuur er een stokje voor heeft
moeten steken! (Pentekening J. G. Sinia.)

SPORT
Officiële Mededelingen

VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".
Slechts 3 elftallen hebben 1.1. Zondag gespeeld.

Zandvoort 3 won in 'n goed gespeelde wedstrijd van
het sterke EDO 4 met niet minder dan 5—0. Zand-
voort 4 speelde thuis tegen THB 3 en verloor met
4-2. Junioren A gingen met een 6-tal invallers naar
Schoten junioren en wisten een 3-3 gelijk spel te
bevechten.

De adspiranten lieten zich ook van de goede zijde
zien en wonnen Zaterdagmiddag uitspelend mefc
11-5 van Ripperda adspiranten. Een zeer mooi re-
sultaat.

Wordt Zandvoort kampioen?
A.S. Zondag speelt Zandvoort l uit tegen Zee-

meeuwen. In deze wedstrijd kan de beslissing val-
len. Indien het Zandvoort gelukt één punt uit deze
wedstrijd te halen, dan hebben de geel-blauwen
het kampioenschap van hun afdeling veroverd. In
de thuiswedstrijd behaalde Zandvoort een 2-0 over-
winning. Of de geel-blauwen'hiertoe weder in staat
zullen zijn, dient te worden afgewacht. We ver-
wachten -een sportieve wedstrijd en hopen op een
gunstig resultaat.

Zandvoort 2 speelt thuis tegen WB om 2 uur.
Het volledige programma voor a.s. Zondag luidt:

Zeemeeuwen-Zandvoort, 2 uur.
Zandvoort 2-WB, 2 uur.
Zandvoort 3-Damiaten, 10 uur.
RCH 6-Zandvoort 4, uitgesteld.
Haarlem b jun.-Zandvoort a jun., 12 uur.
Zandvoort b jun.-RCH d jun., 10 uur.
Voor Donderdag 2 Mei (Hemelvaartsdag) zijn

voor onze elftallen de volgende wedstrijden vastge-
steld:

Zandvoort 1-Hillinen, 2 uur.
Zandvoort 2-THB, 10.30 uur
ZandvoortS-Bloemendaal 3, ?
RCH 6-Zandvoort 4, 10 uur.
Haarlem d jun.-Zandvoort b jun., 10 uur.

JJS.
Officiële Mededelingen

Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telefoon 2358
Uitslagen van Zondag j.l.:

Zeemeeuwen 3-Damiaten, 7-0.
Zeemeeuwen 4-Hillegom 2, 1-3.
RCH b jun.-Zeemeeuwen jun., 9-3.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:
Zeemeeuwen 1-Zandvoort l, 2 uur.
THB-Zeemeeuwen 2, 2 uur.
THB 3-Zeemeeuwen 4, 10 uur.
Schoten 3-Zeemeeuwen 3 is uitgesteld tot 2 Mei.
Waar a.s. Maandagavond 9 uur de verloting zal

plaats vinden ten bate v. h. trainingsfonds (witte
loten), wordt aan degenen, die nog gelden of loten
onder hun berusting hebben, beleefd verzocht deze
a.s. Maandagavond 8.15 uur af te dragen ter be-
stuursvergadering aan den penningmeester.

Bestuursvergadering a.s. Maandagavond van 8 tot
11 uur ten huize van den heer C. Biuijs, Haltestr.25

HANDBAL O.S.S. Secr. Piet Heinstr. 6.
Programma voor a.s. Zondag:
3 uur: Rap 2-OSS-dames.
2.30 uur: BGV-OSS-heren.

SIMULTAAN SCHAKEN.
Van de simultaanpartyen welke door den heer

L. Prins 24 April voor de Zandv. Schaakclub en
belangstellenden werden gespeeld, waarbij 2 blind-
partijen, werd door den hr Prins l blindpartü tegen
den heer Barens verloren en één simultaanpartü
tegen den heer Kiek; alle overige partijen werden
door den heer Prins gewonnen. De avond verliep
gezellig.

TENNIS-NIEUWS 1940.
Het bekende sporthuis te Nuyl heeft voor Haar-

lem en omstreken iets nieuws gebracht op het ge-
bied van het besnaren van rackets, n.l. een daar-
voor uit het buitenland geïmporteerde machine.
Beschadiging aan de snaren is met deze machine
uitgesloten, en ook krijgen alle snaren dezelfde
spanning, terwijl vormverandering van het frama
tijdens het bespannen onmogelijk is.

Deze moderne machine in het Sporthuis te Nuyl
Schoterweg 27 Haarlem telef. 19030 is de enigste in
Haarlem en zal zeker succes hebbeu bij de tennls-
liefhebbers. Men zie de advertentie in dit blad.



DE chocolaterie van Zandvoort is

Jack Boer
Een greep uit onze prijzen:
Zware Holl. Zwitserse repen, 3 voor 11 et
V. S. Pepermunt, 2 rollen voor 8 et
Kiene Maagpepermunt, per doosjes .. 8 et
Kiene Ademin en Limona, p doosje .. 8 et
Brusselse Kermis, per half pond .... 15 et
Paul Kalser Kattetongen, half pond 25 et
De Jongh Chocolade en Rumbonen, po. 11 et
Chocolade en Bonbons van v. Houten, Sic-
kesz, Rademaker enz vanaf 2 ons voor 25 et
Luxe dozen v. Baronie, ook Kinderdoosjes
vanaf 25 et.
Tjoklat luxe dozen van 35 et tot ƒ 1,50
Veikade's Zonnef likken en Bonno's

EXTRA RECLAME deze week
Verkade toffee's % pond 25 et

KERKPLEIN 8

MEVROUW, Loopt nu even door de TRAM-
STRAAT' - In de

etalage van Balledux
ziet U

tapijten, lopers, vloerbedekking, enz. enz.
BEHANGER, STOFFEERDER, BEDDENMAKER
Telefoon 2596

Eet nu
gerookte elft
50 cent per ons. Heerlijk vet

H, Schut, Kerkstraat 21

PINKSTER-AANBIEDING

De Wolbaai"
Koopt voor de Pinksterdagen uw zomerkleding bij ons!

79 et; Dames Jarretelgordels 45 et; Corsetten.
met zysluiting ƒ 1,85; - Alle soorten wol nog
spot goedkoop!!!

In kousen en sokken hebben wij de
grootste sortering l
Sterke zyden Kousen 39 cfc; Fil d'écosse 49 et,
per 2 paar 85 et; Natuurzijden dameskousen,
links geweven 68 et, Zjjden Siffonkousen, links
geweven ƒ 98-115; Wollen Herensokken 59 et;
2 pr ƒ 1,10; in fll d'éeosse 29 et; Dames Sport-
kousen 79 et; Kindersportkousen, alle kleuren
vanaf 29 et.

Let vooral op onze spotgoedkope
aanbieding in alle soorten vitrages,
afgepaste gordijnen, kleedjes en plank'
doeken!

De nieuwste Dames japonnen vanaf ƒ 2,45; de
nieuwste Kinderjurkjes vanaf 69 et Meisjes
Overgooiers 98 et. Dames Zomerpullovers, iets
moois 98 et, Dames Blouses, zjjden popeline,
wit en bleu ƒ 1,49; Dames Schorten met pof-
mouw, gebloemd ƒ 2,45, met Ritzsluiting ƒ 2,95;
Witte Damesjassen m. en z pofmouw f 149;
De nieuwste Herenpoloshirts vanaf ƒ 1,25.
Jongens Overhemdjes vanaf 69 et; Heren Zelf-
bmders 35 et; voor jongens 25 et; Heren Inter-
iock hemden en broeken, korte pUp 59 et;
Zijden damesondergoederen bij ons
goedkoop en prima
Hemdjes en Directoires 79 et; Zijden Onder-
jurken vanaf 98 et; Dames Camisoles en Direc-
toires, Interloek met zude 59 et; Pracht ztfden
damesnachthemden ƒ l 79; zijden Bustehouders

Dit koopt u aiieen m DE WOLBAAL, Schoolplein 4 hk Willemstraat

PRENGERS
SCHOENMAGAZIJN

Grote Krocht 13, tel. 2106

Bruine en zware Heren-molières.

Nitnco Sportschoenen voor Dames en
Meisjes

„JATOR-schoenen
met Ingebouwde stetmzolen.

Taalstudïe
Engels en Duits
•
E. VAN DER POLL, leer. M.O.
Opl. L O. en Pract. ex.

Bijwerken van leerlingen
Aanmelding

Oosterparkstraat 3

Zandvoorts verkooplokaal
Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Voor de eerstvolgende veiling kunnen goecle-
ren ingebracht, desgewenst gehaald worden

Aannemersbedrijf

Fa, Luijendijk & Bisenberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

Hiermede brengen wy onder de aandacht van Kas-
registerbeatters, dat wtf vanaf heden de alleen-
verkoop voor Zandvoort hebben van

NATIONAAL KASREGISTER
BON- EN KASSA-ROLLEN
Indien TT ze nodig heeft, houden wi) ons voor leve-
ring beleefd aanbevolen. We hebben vele soorten
voorradig".

Eerste Zandvoortse Papierhandel
P. M. VAN DEURSEN.

Rozcnnobelstraat 18, hoek KI. Krocftt, Xelef. 2507

Toneelvereniging Phoenix Opvoering van het successtuk:

Zaterdag 27 April a«s«, 8 uur
in Groot Badhuis

Laatste voorstelling van dit seizoen van de"bekende schrijfster JO AMMERS-KuLLER
Spel van eerzucht en ijdelheid.

Entree f 0.50 plas bel,
(Militairen halve prijs),

Plaatsbesprekirig op Zaterdag
27 April van 2 tot 4 uur aan
de zaak Leden gratis

NA^ AFLOOP BAL
ol.v. JOH. VATiF DUIN

MUZIEK: „TEEET

Zondagmiddag a.s.

NAAR DE BOLLEN
a f 1.— Vertrek 2 uur

Piet Kerkman's
touringcarbedrijf

Haltestraat 63 - Telefoon 2214

Een goed kapsel
is hét
sieraad der vrouw

Maïson Stabel
GROTE KROCHT 16 - Telefoon 2759
Vakkundige bediening.

In de Heiensalon genieten de militairen
reductie op knippen en scheren.

Slaar

Salks brood
maakt toch beter

M. T. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEIVÏ. en QEWÏEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredleten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Tevreden zijn de cliënten
die zich laten scheren en knippen bij

Herenkapsalon l, de Roode
GASTHÜISPLEIN 2, TELEP. 2069

Het KoopJGshuis
ontving de

de nieuwste
kinder- en dames-pullovers
Kousen, coisetten, bustehouders, enz. enz.
Komt U beslist onze etalages eens bezichtigen'

Kerkstraat 32—34
Wjj geven VACA-bonnen Telefoon 239

M I E P VAN E G E R E N
D a m e s kap s t er
aan huis te ontbieden

BTJRG^EECKMANPIiEIN 5 PLAN NOORD

Concertzaal «Modern Zandvoortse Mond- en Accordeonvereniging
„EXCELSIOR"

GROOT NATIONAAL CONCOURS
in Gebouw „Modern", Stationsplein, aanvang des middags 3 uur

voorafgegaan door een Mars-wedstrijd
op het terrein van ZW „Zandvoort", aanv. 11 uur. Tfldèns het concours.

Entree marswedstnjd 10 et; Entree concertwed- Koffie, Thee, Limonade, Bier 15 et
strnd 25 et; Dagkaarten voor kinderen en volwas- Na. afloOD QPOOt hal

onder leiding van- dem Keer 3 Stol Jr
sen 15 en 30 cent belasting inbegrepen.

Ondanks alles...

Voorjaar!
Voorziet u daarom
van een paar keu-
rige Schoenen uit
onze nieuwe collec-
tie.

DAMES i By ons vindt u steeds dte nieuwste en

modernste hoofddoekjes
m georgette en zïide.

SWINGROKJES en OVERHEMD-BLOUSES
Leuk kindergoed om te borduren.
Grote sortering Handwerken en ruime keuze
in ZOMERWO1.

Luxe porcelem en aardewerk:

MAGAZIJN Li I B E IL Lf E
GROTE KROCHT II, TELEFOON 2754

RADIO-CENTRALE
Ook voer de badgasten l
Contributie slechts f 2 per maand! j ("

Verzoek om aansluiting:
KONINGINNEWEG 19) l
Tel. 2688, Zandvoort

Stiioenmagazijn O, de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851

Als reclame:

geheel complete Permanent !f 1,50
DAMES- EN HERESSKAPSALON

B. VAN OER BIJL
HalJtestraat 32a

Het oude wijkt voor het nieuwe
Co-operatie-nieuws no. l

Wij willen U allen ken-
nis laten maken met onze ar-
tikelen en U laten ondervinden
wat het betekent

CO-OPERATIEF KOPEN

Attentie! Volgende aanbieding
over 14 dagen!

Inderdaad. Zó is het.
Ook de Coöperatie gaat nieuwe wegen bewandelen.

Om U de kennismaking met de Coöperatie te ver-
gemakkelnken, bieden wy U aan:
No. 1. l pond Prima Java Rijst

1 fles Bessensap
te samen voor slechts 20 cent.
No. 2. Voor de kinderen.

2 ons heerhjke Chocolade-sfcrooisel
melk en puur 17 et

2 ons van de beste toffee's
(zomermelange) 15 et

No. 3, Toiletzeep (gesorteerde stukken)
Niet per stuk maar per pond slechts 35 et

Een aanbieding waar TJ zeker gebruik van zult
maken.
Deze aanbieding geldt van 25 April tot 4 Mei.

CO-OPERATIE „ALLER BELANGt*

GROTE KROCHT 15, TELEFOON 2410

Brood- en Banketbakkerij'

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026-

Deze week als reclame:

Vanille batons )/van
_ .. > voor 35Spr.ts

Als- extra reclame:
4 tompouces voor 25 et

^ alleen Zaterdag en Zondag;

Luxe
hxibertnjf

Grote Krocht IS

Telefoon 2255

CABARET-AWND.
"Vorige week ontvingen we een. uitnodiging tot
woning van een, Cabareta-ïond in Monopole aan-

geboden aan de burgers door een afdeling van hier
gelegerde militaujen

We hebben geen spijt gehad: van ons bezoek aan
deze avond, evenmin als de talrijke burgers die bhjk
baar met geaoegen het gevarieerde programma
volgden

De opening van de avond had plaats door Luite-
nant Dekema, die het doel van deze avond memo-»
reerde. De militairen hebben van de zijde der busK
gers en verenigingen steeds veel plezier mogen on-
dervinden. Dat dit door de militairen werd gewaoF-
deerd, bleek o a bfl het vertrek vorige week va&> do
militairen uit Zandvoort; toen voelden zij wat
Zandvoort voor hen was geweest Spreker dankte
Burgemeester van Alphen, de heren Kiefer en Ko-
per voor de medewerking, die verleend was om deza
avond voor de burgers van Zandvoort raogelnk: t§
maken.

Hierna werd staande het Wilhelmus gezongen.
Toen het doek open ging waande men zich. in de

kazerne, in een kamer met de algemene tafel waar-
aan soldaten zitten te kaarten, lezen en geweer
schoonmaken. Aan de andere zqjde van de Chambrô
in het stro „jongens" zich vermakende met een.
babbeltje en met plagerijtjes.

Zang begeleid met de trekpiano ontbrak niet en
zo kwam tot uiting dat de huzaren ook nog wel
iets anders kunnen dan paardrijden.

Het klonk met geschoold, maar echt natuurUJk
zoals het ook in 't soldatenleven toegaat, en daar-
om juist had het des te meer effect.

Door mevr. Rie Draak-Groeneveld werden enige
verzen gedeclameerd, waarna Jan Winters enige
tapdancen ten beste gaf, beide hadden een dank-
baar applaus in ontvangst te nemen.

De diverse éênacters door enkele huzaren opge-
voerd hadden veel succes, evenals het optreden van
't duo To-Nelly, de conferencier en de geestige ma-
troos.

De heer Kiefer dankte na afloop de militairen,
namens de burgers en ritmeester van der Putten
namens de militairen voor de geslaagde avond.

Engel Paaps Band verzorgde het muzikale Bedeel-
te van de avond op de bekende wyze.



rVerlooïd:
S. KERKMAN

en
K. VAN HAEEN.

Zandvoort, 2 Mei 1940.
Kruisweg 20.
Staden, Schinkeldyk 73.

Inplaats van kaarten,
Ondertrouwd:
LOTJ WITZENHAtJSEN

en
HETTY RINE

Kribbestraat 3hs A'dam
Koninginneweg 9, Zandv.
Huweujksvoltrekking op
26 Mei.
Toekomstig adres'
Mich. Angelostraat 104»
Amsterdam Z.

Ondertrouwd:
JOHAN VAN DER MIJE

en
ROEMTOA ROIXEMA

KerkeUjke huwehjksinze-
gening op Donderdag 9
Mei des n m. 1.30 uur m
de Ned Herv. Kerk door
den Weleerw. Heer Ds
D. Tromp.
Zandvoort 25 April 1940
Haltestraat 10
Willemstraat 31
Toekomstig adres:

Oranjestraat

Heden overleed kalm
en vredig na een kort-
stondig ziekbed onze
lieve Moeder, Behuwd
en Grootmoeder
Mevrouw
A. Grauwelman-

Krediet
in de ouderdom van
bnna 67 jaar.
Amsterdam1

Albert Grauwelman
M. Grauwelman-

Schmellenkamp
J. W. Bruinsma-

Grauwelman
P. Bruinsma
en kinderen

Zandvoorfc, 25 April'40
Zeestraat 32
De begrafenis zal plaats
hebben Maandag 29
April as op de Alg.
Begraafplaats te Zand
voort, 's nam. 2 uur
Vertrek van sterfhuis
half twee.

NETTE WERKSTER
Dinsdag, Woensdag

ja. Donderdag nog vrij.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
mder no. 48003.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

circa 16 jaar van 9-1 uur
Aanmelden Zaterdag tarj
Brederodestraat 72.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

van 830-2 uur.
Zuid-Boulevard P Loot 46

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

voor de huishouding van
9—4 uur. Mevr. Gerrits,
Zeestraat 30.

TE KOOP:
RONDE TAFEL, 2 Ledi-
kanten. met spiraalma-
trassen» pitch pme en
Theetafels. Te bezichti-
gen elke werkdag tussen
11-12 uur Paradijsweg 13

Alle soorten
Italiaans ijs

2 Mei Hemelvaartsdag

OPENING
van het modern Ingerichte

Ice house Meibo
Kerkstraat 5 Telefoon 2937

Wij brengen speciaal iets nieuws:
Zuppette, Cassate alla Napoletana

1
TB KOOP GEVRAAGD:
Ongeschonden 2dehands
WASBAK.
Br. Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 48002.

TE KOOP GEVRAAGD:
omtrek Brederodestraat
HUIS of VRIJST. VILLA
Br. met uiterste prijsopg.
aan Woningbureau J. H
ter Wolbeek, Hugo de
Grootstraat 19, Tel. 2930
en 2486.

Coop „Aller Belang" u a.
GEVRAAGD:
EEN FLINKE JONGEN,
Jeeftnd ongeveer 16 jaar.
Aanm. Maandagavond as.
B uur in de winkel, Grote
Krocht 15.

TE KOOP:
Massief eiken spiegel ƒ 8.
Eiken Theekast ƒ 4,50;
Gepolitoerd spiegeltje 150
Gepol. Cyl. bureau 1750;
Etalage-uitrusting, com-
pleet f 7,50, 2 Schilder-
stukken „boszaeht" op
doek 70x100 ƒ 10,-.
Webber, Sigarenwinkel;
Haltestraat 32.

Met v.d. Werif's
waren,

Geld besparen!
Wegens groot succes

ook deze week
LIKEUR STAAFJES
per half pond 25 et

Favoriet Biscuit
half pond 14 et

Goudse Moppen
half pond 22 et

Frou Frou en Ijswafels
half pond 22 et

Rondo's" 4 pond 25 e
Cocosgebak 4 ons 25 Co
Javaboontjes

per ons 8 et
Cubaantjes p ons 8 et
Frambozen drups

li/., ons 10 et
Dadahne Bonbons

li/„ ons 10 et
Advocaat Bonbons

11/2 ons 15 et
Choc Oubliês, melk en
vanille V-j„ ons 15 et

Choc flikken met
musket li/s ons 15 et

Chocolade Assortie
2 ons 23 et

Noletta Bonbons
2 ons 23 et

Kandy- en Gember-
koeken p st. 11 et

Losse Koffie
half pond 18 et

Planters Thee
* per ons 27 et

Gasthuisplein l

Rustige kamer zonder
bovenburen, met volledig
pension gez. v 't gehele
seizoen, omgeving Groot
Badhuis. Event voor Juni
en Sept. bu de duinen.
Br m voll inl onder no
48001 bur. V d. Zandv Ct
Gertenbachs Drukkerij

TB KOOP:
LEREN DAMESJAS en
TWEE LEREN MOTOR-
JASSEN. Te bevragen-
Herenstr. 4 btf school B

werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zandvoort!

Het adres is

H* C» van Nieuwenhuizen
KONINGSTRAAT 19

GAZELLE RIJWIELEN
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIB

i J. SMIT 5
GLAZENWASSER l
beveelt zich beleefd aan voor 8

alle voorkomende schoonmaakwerken B
KONINGSTRAAT 33
v.h. bediende bti J. v Eerden, Markie-
zenfabnek en Glazenwasser^ Bloemen-
daal. •

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BIJ ons steeds

VERSE DOOSJES MATZES
en CRACKERS

M. BLITZ, Zeestraat 19, Tel. 2831

TE KOOP:
VERLOFZAAK m. inven-
taris entabaksvergunning
Prima stand in 't centr.
Prrjs ƒ 600. Inlichtingen
J. H. ter Wolbeeek, Hugo
de Grootstraat 19, Telef.
2930 en 2486.

TE KOOP:
goedonderh., goed srnj-
dende VLEES SNIJ-MA-
CHINE van Berkel, een
SNELWEGER tot l kg
wegende, pnjs ƒ 65, al-
leen contant.
Te bevr. Zeestraat 24

TE KOOP'
Mooi 2 peis eiken ledi-
kant met prima Aupmg~
spiraal en kapok-ma-
tras, twee 1-pers prima
3 dehge paardenharen
matrassen Te bevragen:
Kostveilorenstraat 30

GEVRAAGD:
NETTE WERKSTER

voor drie ochtenden per
week Mevr Takes, Bre-
derodestraat 166

GEVR voor de winkel'
NET MEISJE

boven 18 jaar. Sierkan,
Kerkplein 1.

OUT HAD U NIET GEDACHT
dat uw «cho«n«Jo« *6»
mn, ui» n i e u w konden
wVdcn 8er.par«Brd. OM
IB hot werk. dut oenjj

maakt-

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Tennispark „Bernadette"
vraagt leden
naai» speelsteikte met of zonder trainer.

Telefoon 2334.

NU is het zaait ij d
Violen - Geraniums

Grote sortering zaaigoed, Planten en Bloemen.

Het Bloemenhuïs
HAI/TESTRAAT 65 l)ü de Zeestr. TEL. 2060

Verhuisd
ADVIESBUREAU, BELASTINGZAKEN

«f. de Maar
van Kostverlorenstraat 38, telefoon 2712

naar Kostverlorenstraat 31

Modelvleeshouwerij
levert 1e kwaliteit

Hollands rundvlees
tegen lage prijzen
Doe heden nog een proefbestelling
ONS BEKEND TWAALF-UURTJE:
l ons LEVERWORST, 1/2 °ns PEKELVLEES
l ons ROOKWORST voor 25 et
GEBR ROSBIEiP, per ons . . 18 et
PEKELVLEES, per ons 16 et
LEVER, per ons 16 et
TONGEWORST, per ons 16 et
enz enz enz

J. J.
HALTESTRAAT 30

SPtERS
HALTESTRAAT 2175

Schilderwerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

De wereldomroep is op komst
Althans een wetsontwerp is bij de Tweede
Kamer ingediend. Deze zal dan door de la-
dio-liusteraars betaald moeten worden.
Leden van de omroepverenigingen zullen
minder betalen dan anderen.

GEEFT U DAAROM OP
ALS LID VAN DE NCRV

btf den correspondent te Zandvoort:
G. Oskam, Poststraat 4a, telefoon 2370
Jac. Zwemmer, Oosterparkstraat 8, tel. 3757.

Het lidmaatschap kost thans nog ƒ 4,— per
half jaar of 18 cent per week

Uw matras slecht?
Raadpleeg Balledux
Overtiekken, vernieuwen of bijvullen van matras-
sen — Piachtige collectie damasten — Uw veren-
jed maken wij drie-delig

Balledux Uenmagazijn
TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 259G

BBBBBBBBaaQBEBBBBIBBHBBBBflBBBBB
TENNIS-SENSATIE1940

Komt eens kijken naar onze

nieuwste hesnarings-machine j
De enigste in Haarlem!
Harde bespanning en geen beschadiging van
snaren.
DARMSNAARBESPANNING vanaf f 2,50
Alleenverkoop van de beroemde Stan-
daardmerken: Bojar, Lord, Majestlc, Big,
Bill, Leader, The Tournament.

g Prijzen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50
• Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons H
jg dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen, B
• Pietsklemmen ƒ 0,75 •

ÏSporthuis TE NUYL 3
g Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030 B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

8

Uw adres voor:

SCHOONMAKEN VAN TE
BETREKKEN WONINGEN

RAAM- en PUIBEWASSING

MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN,
ROLLUIKEN

Speciale tarieven voor HOTELS, PENSIONS en RESTAURANTS.

ALGEMENE SCHOONMAAK ONDERNEMING
Amsterdam, Lijnbaansgracht 12, tel. 47648 Haarlem, tel. 19621

ZANDVOORÏ
de Ruyterstraat 3 - Telefoon 2551

THEATER „MONOPOLB"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 37 April tot en met Dinsdag 30
April, 8 uur! 4 dagen, 4 opvoeringen van een gran-
dioos programma'
ERICH VON STROHEIM in zijn machtigste film
van het jaar:

G9BRALTAR
De meest actuele fim van heden, zich afspelend in
de Middellandse Zee. Een film met ongelooflijke
spanning en actie Met medewerking van de Engel-
se Vloot

Als 2e hoofdfilm opvoering van de grote amuse-
mentsfilm:

In 't witte paard
OM WEISSEN RoSS'L)
Een heerlijke amusante operettefilm Een feest
voor oog en oor In de hoofdrollen Herman Tlu-
img, Christl Mardayn, Theo tingen.
lm Weissen Ross'l is de amusante operette welke
reeds enige honderden malen door het Fntz Hirsch
Gezelschap hier te lande is opgevoerd.
Toegang boven 18 jaar. Entree: Paiket 35, Parter-
re 60, Stalles en Balcon 75, Loge 90 et, alles mbegr

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Opvoeimg van de grote amusementsfilm:

IN 'T WITTE PAARD
Deze film zien, is zich enige uren amuseien.
Entree 20-30-40 cent :

DONDERDAG Z MEI, HEMELVAARTSDAG, 8 uur
l POPULAIRE VOORSTELLING 1.
Optreden van Maurice Caevalier, de gevierde film-
ster, in z:jn amusante film, welke hier nog niet is
vertoond:

DE HELD VAN DE DAG
Een geestige, charmante en originele film met den
gevierden Fransen acteur.
Een grote amusementsfilm, waarvan iedereen zal
genieten. Niemand verzuime deze film te zien.
Toegang boven 14 jr. Entree 30-54-75 et bel. inbegr.

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Voor
Zonneschermen
Markiezen
Rolluiken
enz.

Enigst vakkundig adres te
Zandvoort

Jac.Franssen,Orai)jestraat14,tel,2470
BBBBBBBBBBBBBEBHffiflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB

Een rol v. Amerongen's

BESCHUIT
G R A T I S

bij 50 Cent aan boodschappen
(Suiker, margarine en roomboter uitgezonderd)

waaronder een pakje W. V. A. Thee
geldig van 26 April t.e.m. 2 Mei

G e e n b e t e r e T h e e

dandievanv.Amerongen

onze prijzen zïin

Blauw-merk per pakje
Geel „
Groen „ „ „
Paars „ „ „
Rood

WrVANAMlRO
In al onze filialen

GROOTE KROCHT 24
BURG. ENGELBERTSSTRAAT 29

•BBBBBBBBBBflaBBBBBBBBBBBflEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

g AIs u aan rijwielen
g lampekappen
• radio's denkt, denkt U vanzelf aan de

B Goedkope Amsterdammer

\ Heeft U rijwielonderdelen of electra-materïaal nodig \
wij hebben een geweldige sortering, die TT nergens R
ter plaatse zal vinden en dan tegen zeer lage prys B

Voor de dames mooie Kinderwagens, Wandel- £
wagentjes, Sierkussens, Luxe artikelen enz. I

Loopt tr eens aan brj J

HENK SCHUILENBURG \
en U slaagt beslist, want de Goedkope Amsterdam- B
nier Is alleen goedkoop: •

Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974 E

•
Tevens Ie klas Reparatie-inrichting. \

EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!

Me vrouw I
Een vertrouwd adres voor beslist Ie kwaliteit rund-
kalf s- en varkensvlees, en fijne vleeswaren voor
de boterham tegen de laagste markprijzen, is en
blijft

FIRMA H. VAN ELDIK & ZOON
SMEDESTRAAT 19, TEL. 2616



Als reclame alleen Woensdag :"£;
Manicure - PecÜcure 50 et

Haltestraat 11 - Telefoon 2612

Behangselpapier
uit voorraad leverbaar
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAFONDPAPIER
Behangers disponlbel. Plaktafel te huur
F. M. VAN DEURSEN

Eerste Zandvoortse Papierhandel
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Tclef 2507

inMHBHBBMHmBHBBWMHHmM

g Als reclame g

11 ons pekelvlees 25 et j
S Steensma's
| modelvleeshouwerij
\ Schoolstraat 3, telefoon 2703 f
•BflflBBBHBBBmBBflBBBMBBBBBBHBB«BaI

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
tekende Sigarenmagazyn van

C. J, B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten alttfd vers.

Prijsverlaging Surprises, v<h. 20 nu 15 et

SIGAKETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ _ TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS*
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en V3 kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.
PETROLEUM, per liter 10 et

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

Ook de

Schoonmaak tijd
is in vele opzichten

Drogistentijd
en U weet het

onze specialiteit
is het leveren van

prima kwaliteit
i MOTDODENDE MIDDELEN

i Drogisterij L» Blaauboer j ;
> HALTESTRAAT 46 TEL. 2392
999999999999999999999999999999^

Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder-Foto 's
bij U aan huis opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f 4,50
Formaat 13 x 18 cm.

Wü fotograferen met onze speciale filmverlichting
zowel overdag als 's avonds.

Foto-Technisch Bureau „Succes"
PARALLELWEG 39 ZANDVOORT

RECTIFICATIE.
Door een abuis is vorige week de advertentie van

de fa. Wolbeek geplaatst inet prijsnotering van de
week daarvoor. Daardoor waren verschillende prij-
zen te laag genoteerd. De fout zij hiermede hersteld.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 28 April 10 uur: Dr. J. Koopmans, Leider-
dorp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestroat 31

Zondag 28 April 10.30'uur: Ds. H. C. v.d. Brink,
nam. 5 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 28 April 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning
Voorbereiding H.A.
Donderdag 2 Mei Hemelvaartsdag 10 uur: Dr. N.

A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 28 April 10.30: Prof. Dr. G. A. v.d. Bergh
van Eysinga van Bloemendaal.

Zondagsschool 12—1.

NED. CBR. GEMEENSCHAFSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zejjl.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 27 April Einde v.d. Sabbath 8.06 uur.
Zondag 28 April en Maandag 29 April, laatste

dagen van het Paasfeest. Aanvang van het Avond-
gebed resp. te 7.50 en 8.10 uur.
Maandag 29 en Dinsdag 30 Apr. ochtenddienst 8 u.

Dinsdag 30 April avondgebed en einde v.h. Paas-
feest te 8.12 uur.

Vrijdag 3 Mei Aanvang v.d. Sabbath te 7 uur.
Zaterdag t Mei Einde v.d. Sabbath te. 8.20 uur.

Noorderbad
Vanaf Hemelvaartsdag

zondag
dansen
met Con de Vries and nis Jolly Music
makers.

BIJ MOOI WEEB REEDS GELEGENHEID TOT
ZONNEBADEN!

Voor de a,s, feestdagen vindt U bij

een grote sortering voor lage prijzen
Delana kinderbloesjes, zuiver wol, maat l ƒ 1.65
Delana kinderbroekjes, zuiver wol, maat l „0,95
Delana kinderrokjes, gepliseerd, zuiver wol,

maat 45 „ 1,90
Moderne gebloemde kinderovergooiers, mt 50 „0,98
De nieuwste kinderjurkjes, maat 45 ,, 0,98

De nieuwste zuiver wollen dames-pullovers en
jassen voor sterk concurrerende prijzen

Prima kwaliteit Swingrokjes , 4,50
In zijde, batist en fil d'écosse dames lingerie vindt
TT bü ons een ruime keuze.
FIJNE ZIJDEN DAMESKOUSEN .. .. 49 et
FIJNE LINKSGEWEVEN DAMESKOUSEN 59 et
FIJNE CHIFPON DAMESKOUSEN .. .. 95 Ct
GEFLATTEERDE DAMESKOUSEN .. .. 59 Ct
ZWARE MATZIJDEN DAMESKOUSEN .. 85 Ct

In vitrages en kanten kleedjes een grote keuze
De nieuwste soorten gebloemde keuken-, serre- en
theekleden, vanaf ƒ 0,59
In onze Heren-afdeling vindt U een pracht collectie
Herenoverhemden, Dassen, Sokken, enz.
FOLOSHIRTS met lange mouwen .. .. ƒ 0,69
Ook voor bedrijfskleding zijn wij het juiste adres:
Overalls, korte en lange jasjes, witte jassen, En-
gelsleren broeken, Manchester broeken, koksbroe-
ken, blauwe broeken, grijze stofjassen enz. enz.enz.
Alles met het merk 100o/o garantie.

Bovendien bij f 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
Haltestraat 40, Telefoon 2087

BLIJFT KLANT

DOODDOOD nanoaononnöQGoac:

Woensdag f Mei

OPENING
van
Van Rij n's
fijne uleeswarenzaak
annex restaurant-

Als openings reclame:
bij aankoop van 40 cent vleeswaren een

LEVERWORST CADEAU

Stationsstraat 17a, telefoon 2105

Evangelie Samenkomst
Pension X, Kerkplein

Zondag 28 April, 's avonds 8 uur
Deze samenkomsten staan absoluut in geen enkel
verband met „Mormonen", „Heiligen der laatste
dagen", „Sabbalisten" of iets dergelijks, doch zijn
zuiver EVANGELISCH!
Komt en hoort! Toegang vrjj.
Sprekers de heren SMEENK en VAN DER LEIJ.

voor de SCHOONMAAK
SICO COCOS LOPER ,per meter 148 et
SICO COCOS LOPER, l m breed, per meter 225 et
STERKE COCOS LOPER, per meter .. .. 98 et
GEVLOCHTEN DEÜRMATTEN 139 et
GESCHOREN DEÜRMATTEN 139 et
VERTO GANGMATJES 69 et
KEUKENMATTEN 168 et

VLOERBEDEKKING
per meter f 1.15

GEKLEURDE ROLLEN KASTPAPIER
STERKE ZEEMLAPPEN
COCOS HANDSTOFPER
FLINKE FLUITKETEL

.. 14 Ct
69—39 et
.. 24 et
.. 84 Ct

PRIMA WEKKERS 174 Ct
GLASPAPIER, per meter 20 et

Ziet de etalages

HALTESTRAAT 27
VS5"" B*™ d"3a *

EEre *Ram Sana m m ^
TELEFOON 2810 J

^**
Gevestigd:

Woningbureau
J. H. TE B WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deeltehjk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wij ons met huurinnen.

Gratis Inschrijven en inlichtingen

Voor het,
hersteiflen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BKONKHOKST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bafckerstraat 5
H. HAKMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KB. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER,- Koningstraat 45

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

ATTENTIE
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (ontwaden) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen in andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

H.H* Huiseigenaren
Laat nu uw SCHILDERWERK verrichten door fce-
kwaam en betrouwbaar vakman.
Gevels vanaf ƒ 15,—; Keukens vanaf f 8,—.
Ie klas uitvoering!

H* J* Nouris, Brugstraat 6

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wol de
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 . -. Telefoon 2459

VOLKSONDERWITS *
Bezoekt allen de

tentoonstelling van werkstukken
gemaakt door kinderen van Zandvoort

op Zondag 28 April in de Oude Bewaarschool
aan de Hogeweg.

De tentoonstelling is geopend van 10-12 uur en van 2 tot 5 uur.

Toegang gratis

C O S T U M I E R E
Mej. Aug» Bisenberger
Patronen naar maai. Pasklaar maken.

Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

Behangselpapier
uit voorraad pjjn. 40 soorten vanaf 12 ct_

ffCerreinans Bazar
GROTE KROCHT 14.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkery Rood.

Mevrouw, Probeert U eens onze heerlijke

sdiouderftam 2 ons voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

KIPS LEVERWORST, per ons .. 14 et
2 ons TONGEWORST . . . . 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22V. et
2 ons BOTERHAMWORS1 .. .. 22VÓ et
Va Pond BLOEDWORST 20 et
1/2 pond LEVERWORST 20 et
RÖSBIEF, per ons .... 20 et
KALPSGEHAKT, per ons 14 et
SCHOUDERHAM, per ons ' ' 17 et
Berliner Lever
Leverkaas Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvleea
Plockworst Pekelvlees v Ja. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 et
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 Ct
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
Bus TAPELKOEK ' 19 et

NESOAPS, de koffie zonder koffiepot of
filter is een Nestlé-product:
Het fijnste kopje kof f ie'voor ongeveer 2 cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen ƒ 0,95
Een bus voor 16—18 koppen ƒ 0,50

t. J, KMOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891
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ZANDVOORTSE COURAN
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADGOURAJNT O P G E R I C H T I N 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per Jaar ƒ j^oo
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

Giro no. 9446

Uitgaye Uertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
BtJ contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

In de oorlog moet de vrede voorbereid wor-
den.

WALTHER RATHENAU.

ADVERTEERDERS, Volgende week verschijnt ons
blad, met het oog op de feestdagen, Vrijdags.

Maakt vroegtijdig uw advertenties gereed!

BEKENDMAKING.
Het hoofd van het gemeentebestuur van Zand-

voort maakt bekend, dat vanaf 6 Mei 1940 14 dagen
ter gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing zal
worden gelegd het plan van uitbreiding voor het
verlengde van de Dr. Gerkestraat.

Zandvoort, l Mei 1940.
VAN ALPHEN, Burgemeester.

UITREIKING ALGEMENE DISTRIBUTIEBON-
BOEKJES.

Heden -wordt een aanvang gemaakt met de uitrei-
Mng van de Alg. distributiebonboekjes, welke t.z.t.
in de plaats treden van de groene Rijksdistributie-
kaarten, die voorlopig nog geldig zullen blijven.

De uitreiking vindt plaats aan het distributiekan-
toor Haltestraat no. 4. Bij wijze van proef zal het
kantoor voor dat doel ook gedurende enkele avond-
uren geopend zijn.
. De distributiegerechtigden zullen straatsgewijs

worden opgeroepen. De uitreiking zal na een tiental
dagen voltooid zijn.

De oproepingskaart bevat een formulier dat voor-
af moet worden ingevuld, maar alleen voor de leden
van één gezin, n.l. voor de echtgenoten met de in-
wonende kinderen; Voor andere inwonende familie-
leden, dienstboden e.d., moeten afzonderlijke for-
mulieren worden ingevuld, welke vanaf heden da-
geltjks aan het distributiekantoor verkrijgbaar zijn.

Ingezetenen, die niet persoonlijk zijn opgeroepen,
alsmede de personen, die tijdelijk te Zandvoort ver-
blijven, zullen later gelegenheid krijgen om de kaar
ten in ontvangst te nemen. Hieromtrent zal per ad-
•vertentie in dit blad nader mededeling worden ge-
daan.

In het belang van een snel en vlot verloop van de
uitreiking wordt een beroep op het publiek gedaan
om de achterzijde van de oproepingskaart vooraf
volledig en nauwkeurig in te vullen en alle distri-
butiestamkaarten mede te brengen.

"Bij de uitreiking der bonboekjes zal er op wor-
den gelet, dat de distributiestamkaarten, staande
ten name van personen van 14 jaar of ouder, door
den houder(ster) getekend zijn. 'Indien aan dit voor
schrift niet j_s voldaan, kan_ de uitreiking van de

" ™ ~ '

ALS KINDEREN HINDEREN.
Dan worden vele volwassenen' kregel en terecht,

vooral wanneer een mooi concert door kindergejoel
wordt bedorven. Dit is j.l. Dinsdag weer gebeurd,
toen de Zandvoortse Muziekkapel ter gelegenheid
van de verjaardag van Prinses Juliana een concert
gaf op 't Tramplein. Van ongestoord genieten was
geen sprake en een gestoord genot is geen genot
meer. Een protesterende lezeres — wier ingezonden
stukje we nu maar niet meer zullen plaatsen — .
dringt er dan ook bij de ouders op aan om de kin-
deren tijdig naar bed te sturen. Ook wij uiten de
wens,, dat voortaan gezorgd worde, dat het Zand-
voortse publiek ongehinderd van dergelijke concer-
ten kan. genieten. Directeur en leden van de kapel
hebben daar — dunkt ons — bovendien recht op.

TENTOONSTELLING.
Zondag j.l. hield de vereniging voor Volksonder-

wiijs haar tweede tentoonstelling. Er waren beter en
meer werkstukjes dan verleden jaar. Gemist heb
ik echter, wat er verleden jaar wel was, t.w, voor-
werpen waar men echt mee spelen kan. Jongens
van Zandvoort, worden er geen karretjes of zeil-
wagentjes meer getimmerd? Of is dat te wijten
aan de lange vorstperiode? Waar blijven ook de
handwerktruitjes en mutsjes, die door opgeschoten
meisjes zo aardig worden gemaakt? Waarom tonen
de ouders niet eens wat meer belangstelling en
sporen hun kinderen wat aan, om iets in te zen-
den? „Ja," zeggen ze dan wel eens, „we krijgen
toch geen prijs." Kijk, een ieder is niet altijd daar-
voor uitverkoren. -Maar zeer zeker heeft elk inge-
zonden stukje werk zijn. waardering bij het be-
stuur en zeker ook bij de bezoekers. Ook hoop ik
het volgende jaar, en ik weet zeker dat dit ook de
gedachte van het bestuur is, meer werkstukjes van
de kleuters te zien. Worden er op de Kleuter-
school, die vooraf gaat aan de openbare school geen
leuke dingetïjesf gemaakt, zoals VUechtmatjes ^en
plakwerk? Moeders, waarom laat ge uw kind dal
niet inzenden? Dus groot en klein aan de slag, voor
het volgend jaar, want ik mag wel verklappen, dat
„Volksonderwijs" afd. Zandvoort met grootse plan-

nen loopt voor 1941. Enige grote mensen hadden
reeds werkstukjes buiten mededinging ingezonden
Veel aandacht trokken de fantastische gedachte-
tekeningen van een jong Zandvoorts soldaat. Van
dezen zullen wü in de toekomst zeer zeker nog meer
tekeningen onder de ogen krijgen. Er waren mooie
prijzen en bovendien kreeg elk kind nog een reep
chocolade. Dus vaders en moeders, helpt voortaan
•uw kinderen en doet zelf ook mee aan de komende
tentoonstellingen van „Volskonderwijs".

S.H.D.
HET PRIKKELDRAAD ...... BLIJFT.

Zaterdagmiddag schrok een militair paard op de
Zandvoortselaan voor een passerende auto, waar
door het tegen het prikkeldraad kwam. Het diei
werd zeer ernstig gewond.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP
Op onze bollenzondag troffen we goed weer, nie

te -warm en geen regen, waardoor de wandeling
langs de kleurrijke velden een waar genot was. Vol
beladen met mooie bloemen kwamen we weer in
Zandvoort terug.

Zaterdag 4 Mei is een gecombineerde avond. Ne
men jullie de zigeunerkleding mee? Co v.d. Mee
zal een voordracht houden, n.l. „Leontientje" van
Felix Timmermans, dus ook zy, die niet naar het
Sterkamp gaan, worden verzocht te komen.
m „t Schrijverke1;, staan belangrijke, mededelingen
voor het Sterkamp, willen jullie daar dus goed op
letten? Zondag 5 Mei om 7 uur is er een jeugddlenst
In de Brugstraat. Hierin gaat me], Bep Otten voor.

CHR. JONGEMANNEN- VERENIGING.
Zaterdag 4 Mei houden we een eigenwerkavond,

terwijl Zondag dan de tocht naar de bollen hopelijk
door goed weer begunstigd zal worden!

OVER BOEKEN
Frans Eemil Sillanpaa

De Nobelprijs voor literatuur 1939 werd toegekend
aan den Pinsen schrijver Sillanpaa.

Finland stond voor nog slechts korte tijd — we
leven snel - in de volle belangstelling der volken
en onwillekeurig is men geneigd te denken, dat
politieke gevoelens bij de jury mede geleid hebben
tot deze beslissing. Inderdaad schijnt dit dan ook
ten dele het geval te zijn geweest, „toch", aldus
Dr. Ritter, „heeft zich de commissie, door aan
Sillanpaa de-lauwerkrans te schenken, geenszins
gecompromitteerd."

De aandacht-van het lezend publiek is nu meer
dan ooit gevestigd op het werk van dezen schrijver,
en voor diegenen, die het naar waarde kunnen
schatten, is het een rijke bron van genot..

In Nederlandse vertaling zijn verschenen: „Silja,
de dienstmaagd", vertaald door Maria Kiluni, uit-
gave Scheltens & Giltay, Amsterdam, „De weg van
een man", vertaald door S. van Praag, uitgave J.
M. Meulenhoff, Amsterdam en „Mensen in de
Zomernacht", vertaald door H. Hoek, uitgave Bigot
& van Rossum N.V. Amsterdam. Van deze drie boe-
ken wil ik hier in het kort een bespreking geven.

„SILJA, DE DIENSTMAAGD"*) is 'n sober ver-
haal van eenvoudige boerenmensen. Kustaa, de erf-
genaam van de Salmelushoeve, nuwt metHilma, de
dochter van een armen pachter. De liefde heeft
deze mensen aan elkaar verbonden, dit was dus
alles goed, maar het verkeerde van dit huwelijk is,
dat Hilma, het pachterskind, geen goede bestierster
blijkt te zyn van de grote Salmelushoeve, welke na
de dood van Kustaa's moeder, de vrouwenhand
reeds te lang had gemist. Zienderogen gaat alles
bergafwaarts, zoals de oude Salmelus reeds had
voorzien. Voor Silja, het enige kind dat in leven
blijft, wordt hierdoor de toekomst bepaald.

"We beleven het verval der hoeve, de verkoping
daarna en het nieuwe leven, dat voor deze mensen
aanbreekt in de hut, welke zij betrekken in een
ander kerspel. Kort hierna sterft Hilma aan de
tering; Kustaa en Silja, die nog een klein meisje is,
leven dan samen hun kalme leventje.

In enkele trekken wordt ons de subtiele liefde
geschetst tussen vader en dochter. Van- regel tot
regel • bemerken wij, dat hier een zeer bijzonder
kunstenaar aan het woord is, wiens kracht ligt in
eenvoud-en, grote' fijngevoeligheid. „ - - - -"

Als Kustaa'sterft gaat" Silja "dienen als boeren-
meid; ze komt achtereenvolgens op verschillende
hoeven, waar het leven aan alle kanten op haar
komt aanstormen. Hoe straalt de reinheid van dit
meisje uit boven al het grove en minderwaardige
om haar heen. Eén werkelijke liefde komt er in
haar leven, welke zij zo hoog houdt, ja, geheel op-
voert tot een ideaal, hetwelk haar ziekbed dragelijk
maakt en haar sterven schier tot een wonder.

Hier schrijft Sillanpaa bladzijden onvergetelijk
proza!

„DE WEG VAN EEN MAN"*), is de levensweg
van den jongen boer Paavo, den hoofdpersoon uit
dit boek. Het eerste hoofdstuk zouden wij de „pro-
loog" kunnen noemen. Hierin wordt ons verteld
van de jeugdomstandigheden van Paavo en van zijn
genegenheid voor Alma, het meisje van geringere
afkomst, die een kind van hem ter wereld zal bren-
gen. Hu wordt echter van een huwelijk met Alma
teruggehouden door zijn zusters, die een rijke
vrouw voor hem op het oog hebben, n.l. Anni Jas-
kari.

Met deze laatste trouwt Paavo; dit huwelijk ia
echter niet gelukkig en slechts van korte duur.
Anni sterft in het kraambed; het kind wordt op-
geëist door de oude Jaskari-mensen.

De rijke Jaskari-hoeve met haar bewoners wordt
knap getekend, de naargeestige sfeer, welke hiei
hangt, is voelbaar in alles.

Na de dood van Anni dwaalt Paavo, die op de
leeftijd is, dat luj nog niet met zichzelf tot klaar.-
heid is gekomen, van de goede weg af, ja, als Alma,
het meisje dat steeds van hem is blijven houden,
hem later niet terzijde had gestaan, zou Mj wei-
licht een slecht mens zijn geworden.

Het karakter van Alma is trots en onbuigzaam.
Voor haar kind weigert zij de verplichte onder-
steuning van Paavo aan te nemen, met de woor-
den: „Weet Paavo zó zeker, dat hij de vader ?an
mijn kind is?"

Wij ontmoeten in dit boek nog een zuiver sym-
pathiek mens, Taatila genaamd, den meesterknecht
van Paavo. Ken natuurmens, die op een simpele
wijze het volle leven kan genieten, een Fallieter-
figuur, maar minder uitbundig dan zijn Vlaamse
"broeder. Hoort, hoe de schrijver hem in enkele re-
gels voor ons laat leven: „Een eigen huis en erf,
al is het nog zo klein, en daarbinnen het opgroeien-
de kroost; is er voor een man Iets heerlijkers denk-
baar en dat nog wel op een zonnige Aprilmorgen."
Deze man is, wanneer zijn vrouw sterft, buiten
zichzelf van smart, tot hij opeens verstild, naar
buiten gaat en door het aanschouwen van de na-
tuur, geheel kalmeert.

De uitbeelding van de karakters der eenvoudige
landlieden en hun milieu, waaruit Sillanpaa zelf
Is "voortgekomen, is buitengewoon en wel de sterk-
ste zijde van den schrijver. Hoe diep hy het godde-
lijk mysterie in de natuur kan benaderen, bewijst
o.a. de volgende passage: „Het zaaien is een werk-
zaamheid waarbij ook de gedachten van een' vol-
wassen man zich langs reine jongenspaden voort-
bewegen, voor een zaaier is het moeilijk, om ge-
mene gedachten uit te broeden."

De volgende hoofdstukken treffen wü o.a. aan:
„In April", „De tijd van de hooioogst", „Herfst-
gebeuren" en „Winter". De opeenvolgende jaar-
getijden zijn alle prachtig van natuurbeschrijviiig
met daartegen het leven van de optredende perso-
nen in al zijn wisselingen. „De weg van een man"
is een boek van grote waarde.

„MENSEN EN DE ZOMERNACHT" is niet wat
men onder een gewone roman pleegt te verstaan;
het is een aaneenschakeling van gebeurtenissen, üie
zich alle afspelen van Zaterdagavond tot Maandag-
morgen. Ergens op een-hoeve wordt een kind ge-
boren, elders .ontbloeit de liefde tussen twee jonge
mensen, een man wordt vermoord.... Ogenschijn-'
lyk-zijn deze taferelen los-staand'van elkaar,- maar
in wezen geeft het ons het leven weer in zijn meest
essentiële waarde en Inhoud; de karakteruitbeel-

ding is sterk, de beschrijving van de moord is zeer
suggestief. Meesterlijk is de sfeer waarvan dit boek
is doortrokken; in het dromerige licht der Finse
midzomernachten is alles als het ware gedrenkt.
Er zijn fragmenten, welke wij gerust prozagedich-
ten zouden kunnen noemen, zoals b.v. dit: „Nacht,
waarlijk nacht, Is het in het Noorden om deze tijd
van het jaar nog niet. Nauwelijks is het bloem-
donker pianisimo van de avond verstild tot een
pauze, die vol stemming is, of daar ontwaakt al de
eerste viool van de morgen en vindt haar hoge
heldere melodie. En aan begeleiding ontbreekt het
niet. Onweerstaanbaar omhoog gedreven klimmen
de leeuweriken de hemel tegemoet en honderden
mussen tsjilpen zo, dat het lijkt of hun kelen zul-
len springen; die vogellijfjes zijn immers maar een
paar duim groot."

Van een grote liefde voor de natuur en voor het
leven met al zijn vreugden en smarten getuigt dit
werk. Altijd staat de natuur, waarmede deze men-
sen als het ware vervlochten zijn, als achtergrond
van hun gevoelens. Hoe wondermooi is b.v. de ge-
moedsstemming weergegeven van den schilder, den
man die reeds de grens van de ouderdom nadert,
die zijn mislukt huwelijksleven overziet en 'n groot
terugverlangen naar zijn jeugdliefde in zich voelt
opkomen.

Wanneer deze man door dit laatste de innerlijke
kracht krijgt zich boven zijn verdriet te kunnen
verheffen, dus berusten kan, is daar rondom hem
de natuur en de zon, die hem sterkt, hem zijn
jeugdherinneringen als iets kostbaars uit het ver-
leden leert waarderen en het leven wederom met
een glimlach doet aanvaarden. De zon, waarvan
de schrijver o.a. zegt:

„Zoals God in de hemel de aandoeningen van
iedere mensenziel, goed of slecht volgt, zo vindt ook
de zon bij het opgaan haar kinderen, of zij in de
gevangeniscel liggen of onder 'n sparreboom in een
eenzaam bos. Zelden kan iemand in zo diepe duls-
ternis geraken, dat het zonlicht hem niet meer te
bereiken weet, en dan is het wel zó met hem ge-
steld, dat ook God niet meer kan doordringen tot
zijn ziel."

Uit één en ander zult U waarschijnlijk hebben
opgemaakt, dat het werk van Sillenpaa het lezen
dubbel waard is, maar het dient vol aandacht te
geschieden, anders zal het U niet die bekoring kun-
nen schenken, welke er ongetwijfeld van uitgaat.
Het zijn 'boeken voor enige stille uren.

RIEK BONSET HORST.
*) - Opgenomen -in Leesbibliotheek „Gelria"

BELLAMY.
Donderdagavond 25 April hield de afd. Zandvoort

van de Int. Ver. Bellamy een openbare bijeenkomst
in pension X aan de Grote Krocht.

Na de opening door den heer Spanjaard, secr.
van het district Haarlem kreeg de heer Mar. A. de
Vries het woord over het onderwerp: Is een nieuwe
Maatschappij nodig?

Wie met mij, aldus spreker, even nagaat, wat er
van onze samenleving is geworden, zal het- zeker
met mij eens zijn, dat een nieuwe maatschappij
noodzakelijk is. De aarde is geworden tot een hek-
senketel. Rondom woedt de oorlog. In ons land
heerst ondanks de mobilisatie en de productie voor
oorlogsdoeleinden, grote werkloosheid. Op de ene
plaats wordt kostelijk voedsel vernietigd, terwijl
elders gebrek heerst. Dit is wel een bewijs, dat het
economisch stelsel is verouderd. Dit stelsel, dat ge-
baseerd is op productie-om-de-winst, is de oorzaak
van alle ellende, 't Is ook de oorzaak van de moor-
dende concurrentie-strijd. Dit stelsel maakt, dat
de ene mens een prooi ziet in zijn medemens.

Hoe lang zal deze onchristelijke samenleving
nog- duren?

Tot de ideeën van Bellamy zijn doorgedrongen.
Deze zullen welvaart brengen waar thans armoede
is; deze zullen naastenliefde brengen waar thans
haat en afgunst regeert.

Hierna kreeg de heer Horsmeier het woord die in
't bijzonder zijn Friese vrienden hartelijk welkom
heette.

In een gloedvolle rede zette hij uiteen hoe Bel-
lamy niet alleen in Amerika, maar ook in Europa
de grote tegenstelling overvloed en honger zag, niet
als een gevolg van een of andere regeringsvorm,
maar als een gevolg van het economisch stelsel,
dat niet is Ingesteld op de behoeften, maar op de
winst van den producent.

Bi) het opbouwen van zijn stelsel ging Bellamy
van het standpunt uit, dat ieder mens recht heeft
op een menswaardig bestaan, omdat hij mens is,
doch hu moet er voor werken.

Als we nu nagaan, dat er thans maar een klein
deel van de mensen productief werkt, is het te be-
grijpen, welk een overvloed wij zullen hebben als
allen werken, die werken kunnen. De overvloed zal
weldra zo groot zijn, dat de arbeidsduur bekort kan
worden.

Geld bestaat bij het Bellamy-stelsel niet. De
waarde van een product wordt uitgedrukt in de
enig goede waarde-meter, arbeidseenheden.

Niemand behoeft bang te zijn, dat hij te kort
komt. Niemand behoeft te hamsteren. Als alle men-
sen en alle machines werken kan de productie zo
worden opgevoerd, dat in alle behoeften, ook wat
luxe betreft gemakkelijk kan worden voorzien.

En dan zal het niet meer voorkomen, zo eindigde
spreker, dat producten, die ons door God den Vader
in onbegrijpelijke liefde worden geschonken, ver-
nletigd worden.
Na een kleine pauze werden nog enkele vragen ge-
steld omtrent de overgang. W.

UITSTAPJE VOOR DE OUDEN VAN DAGEN
Nu blijkt dat de deelname groot genoeg is om het

uitstapje te laten doorgaan, willen wij er even de
aandacht op vestigen, dat alle oudjes en ook de
helpsters, Donderdag 9 Mei a.s., om kwart voor
elf op het Tramplein aanwezig moeten zijn.

De reis wordt verzorgd door P. Kerkman met
nieuwe autobussen en als dus het weer een beetje
medewerkt kan het 'een prettige dag warden.

Komt U allen op tüd? Het comité.

JONGE HERVORMDEN.
Op Vrijdag 10 Mei a.s. spreekt de heer N. J. G.

van Schouwenburg voor de Jonge Hervormden met
als onderwerp: „Bestuurt God de wereld?" Belang-
stellenden zijn hartelijk welkom. Aanvang bijeen-
komst 8 uur in de nieuwe consistoriekamer.

Voor f üne Vleeswaren
Van Run, Stationsstraat 17.

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

De mannelijke bewoners van het schone Bali zijn
verslaafd aan hanengevechten. De vechthanen wor-
den met de uiterste zorg behandeld. Ook de Javaan
is er verzot op. De kalme Javaan, die op feesten
nooit juicht, nooit heftige gebaren maakt, nooit
schreeuwt is dol, uitgelaten en luidruchtig als een
kind bij een hanengevecht. Evenals In de wereld
der paardensport in Europa maken ook sommige
Javanen van het africhten en trainen van kemp-
hanen hun beroep. Het grootste kwaad van het
hanengevecht is dit, dat er zwaar bij gewed wordt.
Net als bij renwedstrijden in Europa!
_ (Fentekening J. G. Sinia.)

EXCELSIOR "HÖÜDT^ CONCOURS.
Donderdag werd ter gelegenheid van het vijfjarig

bestaan van de mondaccordeonvereniging „Excel-
sior" te Zandvoort een nationaal concours georga-
niseerd, hetwelk zeer goed geslaagd kan heten.

Om elf uur 's morgens ving op het voetbalterrein
van „Zandvoort" de mars-, tamboer- en maitrewed-
strijd aan, waaraan door 17 verenigingen werd deel
genomen.

De uitslagen waren, als volgt:
Marswedstrijd, derde afdeling: Oost-Indië, afd.

A, Amsterdam, 181 p.; Bravo, Den Helder, 166i/., p.;
Westerkwartier, Amsterdam, 159 p.; District V, Am-
sterdam, 156 p.; Ons Genoegen, afd.B, Zuilen, 151i/»
p.; Tubantia, afd. A, Amsterdam, 147 p. en Plan
West, Amsterdam, 136i/2 punt, eerste prijzen.

Marswedstrijd, 2e afdeling: Tot Aller Genoegen,
Utrecht, 190t/2 p.; Tubantia, afd. B, Amsterdam,
190i/2 P-; Excelsior, Zwolle, 171 p.; Door Eendracht
Sterk", Amsterdam, 150 p., eerste prijzen.

Marswedstrijd, Ie afd.: Oost Indië, afd. B, Am-
sterdam, 205i/= p.; Tubantia, afd. C, Amsterdam,
198 p.; Ons Genoegen, afd. A, Zuilen, 1831/» P-ï
Euphonia, Amsterdam, 171 p.; Utile Duld, af 3. A,
Amsterdam, 165 p.; Bravo, Scherpenzeel, 165 p.;
eerste prijzen.

Tamboerwedstrijd, derde afdeling: 1. Tubantia,
afd, A. Amsterdam, 40 p.; 2. Oost Indië, afd. A,
Amsterdam, 39l/„ p.; 3 Westerkwartier, Amsterdam,
35i/o p.; 4. District V, Amsterdam, 32 p.; 5. Plan
West, Amsterdam, 29 p.; 6. Ons Genoegen, afd. B,
Zuilen, 28 p.

Tamboerwedstrijd, 2e afd.: 1. Door Eendracht
Sterk, 38i/„ p.; 2. Excelsior, Zwolle, 34i/2 P-

Tamboerwedstrijd, Ie afd.: 1. Ons genoegen, afd.
A, Zuilen, 43 V» p.; 2. Utile Dulci, afd. A, Amster-
dam, 341/3 p,

Maitrewedstrijd, derde afd.: 1. Ons Genoegen,
afd. B, Zuilen, 33V2 p.; 2. Westerkwartier, Amster-
dam, 25i/„ p.; 3. District V, Amsterdam, ' 22i/„ p.;
4. Oost Indië, afd. A, Amsterdam, 21>/» p.; 5.~Tu-
bantia, afd. A. Amsterdam 20 p. en 6." Plan West,
Amsterdam, 18 p.

Maitrewedstrijd, 2e afd.: 1. Door Eendracht Sterk
Amsterdam 28 p.; 2. Excelsior, Zwolle, 27 p. en 3.
Tubantia, afd. B, Amsterdam, 26t/2 P-

Maitrewedstrijd, eerste afd.: 1. "Ons Genoegen,
afd. A, Zuilen, 27 p.; 2. Oost Indië, afd. B, Amster-
dam, 25 p. en 3. Utile Dulci, afd. A, Amsterdam,
21 p.
Na afloop werd gezamenlijk een tocht door debadc.
plaats gemaakt, waarna om half vier in „Modern"
een concertwedstrijd werd gehouden. De uitslagen
luiden:

Vierde afd., tweede prijzen: Bravo, Den Helder,
285 p.; Tubantia, afd. A, Amsterdam, 271 p.; Wes-
terkwartier, Amsterdam, 284 p.; District V, Amster-
dam, 2943/0 p.; plan West, Amsterdam, 283 p.; Utile
Dulci, Amsterdam, 271V2 P. Een derde prijs be-
haalde Ons Genoegen, afd. B, Zullen met 245 p.

Derde afd.: 1. Nieuw Leven, Hellendoorn, 326V...
p.; 2. Kunst na Arbeid, Schoonrewoerd, 286 p.

Tweede afd.: 1. Oost Indië, afd. A, Amsterdam,
336i/., p.; 2. Excelsior, Zwolle, 295 Va P-

Eerste afd. Ie prijzen: Tubantia, afd. B, Amster-
dam, 325 p.; Door Oefening Kunst, Schelluinen, 318
p. en' Door Eendracht Sterk, Amsterdam, 310 p.

Afd. Uitmuntendheid, eerste prijzen: 1. Tot Aller
Genoegen, Utrecht, 340 V„ P.; Kunst na Arbeid,
Dubbeldam, 308 p.

Ere-afd.: Ie prijs: Euphonia, Amsterdam,
Superieure afd.: Eerste prijzen: Bravo, Scherpen-

zeel (met lof van de jury), 386 p.; Ons Genoegen,
afd. A, Zuilen, 349V2 p.; Oost Indië, afd. B, Amster-
dam, 339t/2 P-I Utile Dulci, afd. A, Amsterdam, 301
p.; tweede prijs: Tubantia, afd. C, A'dam, 279 p.

Na afloop dankte de heer Groos als voorzitter
van „Excelsior" allen voor de schitterende mede-
werking. Het concours is in alle opzichten uitste-
kend geslaagd en was voor . Zandvoort weer eens
een goede propaganda. De avond werd besloten met
een gezellig bal.
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SPORT

VOETBAL

Zandvoort l is kampioen.
Door een 3-2 overwinning op Zeemeeuwen l is

Zandvoort ei- in geslaagd, het kampioenschap van
afd. H dezer Noodcompetitie te verwerven. Het werd
de geelblauwen echter niet geschonken en wij kun-
nen wel als vaststaand aannemen, dat deze ont-
moeting de beste partij voetbal in de badplaats
gedurende dit seizoen heeft gebracht. Gedurende
2 maal 3 kwartier werd in een snel tempo gespeeld
en bijna steeds stond het vertoonde spel op hoogi
peil. In deze vorm spelende, zouden de oranje-
hemden in de afgelopen maanden heel wat meer
overwinningen hebben kunnen behalen. Het en-
thousiasme laaide hoog op, ook onder de aanwezi-
gen, zodat wij ons somtijds in het Amsterdamse
stadion waanden1 tijdens een internationale voet-
balwedstrijd. Er zat „sfeer" in, en die begeesterde
spelers zowel als supporters. Was dat hetzelfde Zee~
meeuwen-elftal, dat de laatste tijd zo futloos kon
spelen? Men zag de foutjes niet, dank zij de vaart
en de wilskracht. Veel ging uit van Broerie Keur,
die op z'n oude spilplaats stond en onvermoeid
overal hielp, waar dit nodig bleek. Maar ook de
voorhoede toonde een goede vorm, al mankeerde
nog wel eens iets aan de afwerking. En van de ver-
dediging mogen we zeggen, dat ze voor die van
Zandvoort niet behoefde onder te doen.

De overwinnaars vormden een uitstekend geheel,
een gevaarhjke voorhoede met een prima halflinie
(de vleugelhalfs iets beter dan die van de oranje-
zwarten,) en een uitstekende verdediging.

De wedstrijd.
De volgende elftallen stelden zich op:
De Zeemeeuwen: doel: Hennis; achter: Drommel

en Koper; midden: Molenaar, W.Keur en Co Frans
sen; voor: Hendriks, de Wid, Terol, Arie Paap en
Loos.

Zandvoort: Visser; J. de Muinck en Schweins-
bergen; Siebe Keuning, D. de Muinck en Gijs Keur;
Bloemendal, Schuiten, v.d. Werf, Weber en v.d. Bos.

De eerste aanvallen waren voor de thuisclub,
maar toen na 7 minuten Gijs Keur een mooie pass
naar v.d. Werf gaf, deze een kort trapje naar We-
ber en vervolgens het leder naar Bloemendal ver-
huisde, volgde een afgemeten voorzet en Weber
schoot de bal rustig in de hoek. 0-1.

De geelblauwe voorhoede combineerde er lustig
op los. We noteerden een scherpe pass van v.d.
Werf naar v.d. Bos, maar de scherpe voorzet van
laatstgenoemde liep voorbij het doel en vervolgens
over de uitlijn.

Maar het spel golfde snel op en neer. Nadat v.d.
Mos een kans op een 2e doelpunt door naast te
schieten voorbij had laten gaan, ging de bal naar
de Wid, die het leder scherp tussen de beide backs
door speelde, en de op tijd gestarte Terol zag kans
in volle ren een keihard schot te lossen, dat de toe-
lopende Visser vallende tot hoekschop wist te ver-
werken.

De geelblauwen bleven iets meer aanvallend, wat
niet wegnam, dat J. de Muinck en Schweinsbergen
voortdurend op hun hoede moesten blijven. Zoals
reeds gezegd, werden de aanvallen der geelblauwen
echter beter afgewerkt, waardoor steeds gevaar voor
Hennis dreigde. Een vrije schop, door Bloemendal
van de zijlijn af genomen kopte Schuiten rakelings
langs het doel.

Kort hierop kreeg *de thuisclub een vrije schop
tegen zich. Schuiten gaf daaruit een vrije loopbal
naar Bloemendal, waarna het leder té zacht naar
het,doel rolde. Hennis kwam er voor uit z'n doel,
maar zag eensklaps den snel gestarten v.d. Werf
voor zich opduiken, welke laatste even eerder bij
de- bal was en deze m het verlaten doel plaatste.0-2.
Gezegd dient, dat Jan Koper, van mening dat de
vrije schop vóór het fluiten van den scheidsrechter-
genomen was, het spel had gestaakt.

Fel vielen de oranjezwarten aan, en binnen wei-
nige seconden moest Dorus de Muinck de bal uit
de doelmond koppen, waarmee een zeker tegenpunt
was voorkomen. Het spel ging verder gelijk op,
waarna de rust met dezelfde stand (0-2) aanbrak.

De eerste aanval kwam weer van Terol c.s., goed
gesteund door Broerie Keur, die nu de meeste aan-
dacht aan z'n voorhoede ging wijden. Het hoge
tempo verslapte geen moment. Vol enthousiasme
wierpen alle spelers zich in de strijd en het peil
ging soms ver boven dat der 3e klasse uit. De geel-
blauwen combineerden soms zeer fraai en de jeug-
dige Keuning in de halflinie speelde een fraaie
partij. By Zeemieeuwen was Franssen inmiddels
door C. Keur vervangen. Een voorzet van Loos
kopte de Wid over, maar de thuisclub gaf de moed
niet op. De spanning steeg en daarmede het enthou-
siasme van het publiek. De Zandvoortse halfline
kreeg volop gelegenheid om te tonen, dat zij van
goede kwaliteit was, terwijl daarachter aanvoerder-
de Muinck schitterde.

Weber verraste eensklaps met een tactisch naar
voren geplaatste bal, waarop v.d. Werf te laat rea-
geerde. 17 min. na de hervatting speelde de Wid
de bal naar Hendriks, men talmde even met hem
aan te vallen en laag langs de grond verdween het
leder langs Visser, die zich door vele spelers het
uitzicht had zien benomen, en de bal daardoor niet
tijdig had zien aankomen. 1-2.

Na goed samenspel van v.d. Bos met v.d. Werf
(wat kan deze de vleugels toch goed aan het werk
zetten!) volgde weer een bliksemsnelle aanval der
Meeuwen. J. de Muinck wist, door vallende het le-
der weg te koppen, de gelijkmaker te voorkomen. Die
activiteit der oranjezwarte voorhoede duurde wel
een kwartier, maar niet zodra begon deze wat te
verslappen, of de bezoekers kwamen weer wat meer
opzetten, hoewel aan hun zijde enkele spelers reeds
tekenen van vermoeidheid begonnen te vertonen.

Er was precies een. half uur gespeeld, toen Bloe-
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mendal van den zwoegenden Keuning het leder
voor de voeten kreeg; een pass naar voren volgde,
waarop v.d. Werff nu op tijd reageerde; hu snelde
naar rechts, waarmee hij een der backs wist te ver-
rassen, haalde de naar voren gespeelde bal vóór
de lijn weer binnen z'n bereik en gaf een afgemeten,
trekbal naar Weber, die op kalme wijze een kei
in de uiterste hoek loste. Een prachtig doelpunt.1-3.

De Zeemeeuwen kregen, of liever, verschaften
zich, ook een aantal kansen, die echter door talmen
verloren gingen. Dan was er altijd wel een Zand-
voort-hoofd of -been om het gevaar tijdig te keren.
Eenmaal ontsnapte hun doel ternauwernood, toen
Visser op gelukkige wijze het bruine monster juist
tegen z'n uitgestoken schoen zag geschoten, na een
goed genomen hoekschop. Een duel op links volgde,
waaruit het duo Loos-Paap (wat is deze laatste
enorm vooruit gegaan!) als overwinnaars te voor-
schijn kwam. Paap loste een voorzet, waaruit de
Wid de bal langs den verrasten Visser „hakte" 2-3.
Nog moest deze laatste bij een hoekschop de bal uit
z'n doel stompen, en toen was het tijd.

De wedstrijd werd in de beste verstandhouding
gespeeld, waaraan de goede leiding van scheids-
rechter Seubring natuurlijk niet onschuldig was.

Na afloop huldigde Zeemeeuwens voorzitter, de
heer de Jong, de kampioenen voor hun uitstekende
prestatie, waarna de heer Slegers namens Zand-
voort dankte. J.S.

&'
Zandvoort-Hillinen, 0-1.

Op deze sch|one, zomerse Hemelvaartsdag zag
Zandvoort haar trotse record, ongeslagen te zijn, op
bittere wijze gebroken, niet door het geweldige spel
der tegenpartij, maar door eigen schuld, en ten dele
ook door pech. Het schijnt dat twee wedstrijden in
één week te veel is voor de geelblauwen. Lat_en wij
de spelers echter na hun uitstekende wedstrijd te-
gen de Zeemeeuwen maar niet al te hard vallen,
en vooral niet vergeten, dat Dorus de Muinck nu
eenmaal moeilijk te vervangen is. Maar 't is zonde
van het mooie record! J-S.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Na een zeer succesvol seizoen is Zandvoort l er
in geslaagd het kampioenschap van haar afdeling
te behalen. Door een 3-2 overwinning op Zeemeeu-
wen bracht Zandvoort haai- puntenaantal op 26,
wat door geen der verenigingen meer te 'bereiken is.

Zandvoort l moet nog twee thuiswedstrijden spe-
len voor de competitie, n.l. tegen Hillinen en Haar-
lem 2. Hierna volgen nog de kampioenswedstrijden
tegen de kampioenen van 3 andere afdelingen. Wie
deze kampioenen zullen zijn is nog niet bekend.

Zeemeeuwen-Zandvoort, 2-3.
In den beginne wogen partijen goed tegen elkaar

op. Later kwam Zandvoort er beter in en wist twee
keer te doelpunten. Nadat enkele goede aanvallen
der thuisclub waren afgeslagen, kwam de rust met
een 2-0 voorsprong voor de geel-blauwen.

Zeemeeuwen zette in de tweede helft alles op de
aanval. Beide partijen ondernamen om beurten, ge-
vaarlijke aanvallen. Deze sportief gespeelde wed-
stryd eindigde tenslotte met een 3-2 overwinning
voor Zandvoort.

Na afloop feliciteerde de voorzitter van Zeemeeu-
wen de spelers van Zandvoort met het behaalde
kampioenschap en bood den aanvoerder een bou-
quet aan. De heer Slegers dankte de vereniging
Zeemeeuwen hiervoor met enkele welgekozen woor-
den.

Zandvoort 2 behaalde een gelijk spel .tegen VVB
in een zeer goed gespeelde wedstrijd. Het etndresul-
taat werd 1-1

Junioren a won van Haarlem b jun. met 5-1.
De uitslagen van Donderdag (Hemelvaartsdag) zijn

Zandvoort l-Hillinen, 0-1.
Zandvoort 2—THB, 2-2.
RCH 6—Zandvoort 4, RCH niet opgekomen.
Haarlem d jun.—Zandvoort b jun., 12-1.

Wedstrijden voor a.s. Zondag:
HFC 2-Zandvoort 2, 10.30 uur.
Zeemeeuwen 4-Zandvoort 4, 10 uur. /
EDO c jun.-Zandvoort b jun., 10 uur. '

J.K.

Volksdrogisterij
K. wan tier Poorten
Aannemer van Schilderwerken.
Inzetten van Ruiten.
GRONDVERF, per kg vanaf 40—60 et
BEHANGSEL, per rol vanaf 10 et
Behangfournituren, Carbolineum, Kalk, Cement

SPOORSTRAAT 22
Telefoon 2774

Slij terij- Wijnhandel

Het adres voor:

Gedistilleerd
Wijnen
Bieren
Minerale wateren
Limonades

BRINK
Grote Krocht 28
Telefoon 2654
Sedert 1924.
Filiaal:
Heemstede.
Zandvoortsel. 119
Telefoon 27926

Wilt U

Woensdag 8
denken om de

COLLECTE
van de

Nationaal Christelijke onderwijsvereniging?
Prot. Chr. Onderwijs, schoeisel en kleding voor
schipperskinderen.

Dr.Scholls
voetverbeter-
apparaten

STEUNZOLEN in verschillende maten en modellen
welke na Pedografische afdruk worden vastgesteld

Leveranties aan beide Ziekenfondsen
Schoenmagazijn -1%^
Alphu Sprengers'llH'
Grote Krocht 13, Tel. 21061

Als reclame:

geheel complete Permanent f 1,50
DAMES- EN HERENKAPSALON

B. V AH DER BIJL
Haltestraat 32a

RADIO-CENTRALE
Ook vooi de badgasten
Contributie slechts f2 per maand

Verzoek om aansluiting:

KONINGINNEWEG 19
Tel. 2688, Zandvoort

convers., gramm,,
corresp.
(ook bijwerken) door DUITSE
LERARES (M.O.) Privé-les per
maand ƒ 5,-, cursusles ƒ 3,—.

Oranjeflat 55
Zand voort

ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
Daar het Donderdag j.l. Hemelvaartsdag was,

konden wij niet gaan zwemmen. Daarom allen a.s.
Donderdag weer mee naar Stoops bad. Wij moch-
ten de afgelopen weken wederom enige nieuwe le-
den inschrijven. Doet allen uw best en brengt nog
vóór de zomer een nieuw lid aan. De contributies
zijn zeer laag. Het bestuur wijst er nogmaals op,
dat op de oefenavonden niet eerder dan om half
negen de bal te water mag, 'dit om het de nog
lerende zwemmers niet te lastig te maken. Ik hoop,
dat daar nu goed om gedacht wordt. Contributies
kunnen worden voldaan en inlichtingen verkregen
aan het adres: S.Hennis-Dorreboom, v.Speykstr.ISa

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Secr. Brederodestraat 75

Zondag 21 April: heren turnwedstrijd KTK tegen
ATB (res). De KTK verloor deze wedstrijd met
2V„ punt, terwijl de heer van Duin de Ie plaats
wist te bezetten en de heer O. A. Brink (OSS) de
4e plaats.

Woensdag 24 April hebben onze dames deelgeno-
men aan de wedstrijd Haarlem-Rest. Mej. C. v.
Koningsbruggen wist de 4e plaats te bezetten. De
dames hebben moeten verliezen van de Haarlem-
ploeg.

Een dezer dagen kregen wij een 'brief van onzen
Voorzitter waarin hij allen bedankte voor de be-
langstelling bij ztjn huwelijk ondervonden.

Ook de

Schoonmaak tij d
is in vele opzichten

Drogistentijd
en U weet het

onze specialiteit
Is het leveren van

prima kwaliteit
MOTDODENDE MIDDELEN

Drogisterij L» Blaauboer
HALTESTBAAT 46 TEL. 2392

Gevestigd:
Woningbureau
J. H. TB ft WOLBEEK
H ugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deeltelijk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wij ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en Inlichtingen

Voor de

betere kleermakerij
(ook reparatie)
KLEDINGMAGAZIJN

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

Fa» v. Hensen
Coupeur-Bontwerker
Hoeden, alle maten en modellen
Sportpakken m. lange pantalon
en plus fours (driedelig).
Pantalons met streep en zwart,
enorme voorraad.
Plusfours in diverse kleuren.
Costuums hangen in lange cüen.
gereed, doe tydig uw keus.
Nieuwe dessins, beslist alle ma-
ten

Dameskapsalon
TO DE JONG
DAMES, Wilt U een goed verzorgd kapsel
met de Pinksterdagen? Probeert U het eens
bij ons!

PRIMA PERMANENT
geheel stroomloos — Verbranden uitgesloten

compleet slechts f l.95
Vraagt onze speciale olie-behandeling, om
het haar soepelheid en glans weer te geven.

Bespreek vroegtijdig s.v.p.
om teleurstelling te voorkomen

Stationsstraat 14, telefoon 2371

Modelvleeshouwerij
levert 1e kwaliteit

Hollands rundvlees
tegen lage prijzen
Doe heden nog een proef bestel l ing
ONS BEKEND TWAALF-UURTJE:
l ons LEVERWORST, */•> ons FEKELVLEES
l ons ROOKWORST voor .......... 25 et
GEBR. ROSBIEF, per ons ....... : 18 cfc
PEKELVLEES, per ons .......... 16 et
LEVER, per ons .............. 16 cfc
TONGEWORST, per ons .......... 16 et
enz. enz/ enz.

J.
HALIESTRAAT 30

SPIERS
HALTESTRAAT 2175

Zondag 5 Mei naar de

bloeiende Betuwe
f 2,25 p.p. Vertrek 9 uur.

Piet Kerkman's
touringcarbedrijf

Haltestraat 63 - Telefoon 2214

H.H. Huiseigenaren
Laat nu uw SCHILDERWERK verrichten door be-
kwaam en betrouwbaar vakman. ,
Gevels vanaf ƒ 15,—; Keukens vanaf ƒ 8,—.
Ie klas uitvoering!

H» J» Nouris, Brugstraat 6
Zandvoorts verkooplokaal

Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Voor de eerstvolgende veiling kunnen goede-
ren ingebracht, desgewenst gehaald worden



'Ondertrouwd:
LEO. KEUR

en
JEANNE v.d. SCHAAK,

"-Huwelijksvoltrekking op
15, Hel a.s. te Haarlem.
.Zandvoort, Tramstraat 5
Haarlem, Dr.Schaepman-
straat 52, l Mei 1940.
'Toekomstig adres:

Tramstraat 5i

•GEVRAAGD:
MEISJE

voor halve dagen, zomer
•en winter. Mevr. Cohen,
-Zeestraat 55.

.Heer vraagt prijsopgaaf
pjn. voor zomer en win-
ter voor SLAAP- en ZIT-
KAMER met pension.
Br. tour. Zandv. Courant
Certenbachs Drukkerij.
Dnder no. 49001.

TB KOOP:
XEREN DAMESJAS en
TWEE LEREN MOTOR-
TASSEN. Te bevragen
Herenstr. 4 bij school D

TE KOOP GEVRAAGD:
SCHUUR, pl.m. 25 m= gr.
vl., liefst uitneembaar.Br.
met prijs onder no. 49004
Gertenbadis Drukker;]

TE KOOP GEVRAAGD:
Een goed onderh. merk-
rijwiel, eentafelbiljart en
prisma zeekijker. Brieven
m. prusopg.ond.no. 49003
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP: 3 kamers zeil
met gang a ƒ 12, 8 licht-
punten. Te bevr,: Zee-
straat 47.

TE HTTUR GEVRAAGD:
ONGEM. VRIJ HUISJE.
Br. met inl. ond. no. 49005
Zandv. Courant, Gerten-
bachs Drukkerij.

TE KOOP
2 pers. mahoniehouten le-
dikanten, 1.60 m. breed
met springbak en matras.
Te bevr. Boul. Barnaart l

TE KOOP: KINDER-
WAGEN. Te bevr. Piet
Heinstraat 13.

TE KOOP GEVR.:
MEISJESFD3TS, 2 wielig,
leeftüd 6 jaar.
Tevens TE KOOP:

KINDERAUTO.
Smalhout, Dr. Metzger-,
straat 23.

GEVRAAGD per 15 Mei:
FLINK DAGMEISJE

Hoog loon. Aanmelden:
ZandvJaan 113.

GEVR. EEN WERKSTER
voor 2 a 3 ochtenduren
per week. Mevr. Aukema,
Tramstraat 11.

GEVRAAGD:
FLINKE JONGEN

Grote Krocht 20.

TE KOOP wegens vertr.:
Salonlamp, z.g.a.n. ƒ 20;
kinderwagen en trekwa-
gentje ƒ 7,50; div. gereed-
schap ƒ 12,50; behangers-
tafel ƒ 6; kinderbad f 2,50
sjoelbak m. schijven ƒ 4;
tekenbord m, haak ƒ 3;
weef toestel ƒ 2,50; keu-
kentrap, 8 treden ƒ 2,50;
15 m tuinslang, gieter en
tuingereedschap ƒ 3,—;
slee ƒ 2,—; 2 paar schaat-
sen ƒ5,-; l paar kinder-
schaatsen ƒ 1,50; 2 r aam-
horren ƒ l,—; l kapstok
ƒ 6,50; l kapstok ƒ 5,-.
Te bevragen Brederode-
straat 175.

•dat uw •
lijn, Bi» " « •
JoJdon g « r « p .
l, hot w«rk, drt •••W;

"
maakt.

SCHÖENMAKERU

TE KOOP:
AUTO D.K.W., jaar 1936,
4 onder een kap, prima
cond. bill. prijs. Te bevr.
Garage Rinko.
TE KOOP: damesfiets,
grote en kleine poppe-
wagen en poppeledikantje
geraamte v. zonnescher-
men en markies. Te bevr.
Hogeweg 64.

Telefoon 2289

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

vraagt voor direct:
EEN LOOPJONGEN.

Vanaf Maandag 6 Mei
zal de
PRAKTIJK
van DOKTER C. A. VAN FRAASSEN

waargenomen worden
door de doktoren

Mevrouw Dijkstra en
den heer C J* Tichelaar

Het ochtendspreekuur houdt dokter Tichelaar te
zijnen huize.
Het middagspreekuur van 1-2 uur mevrouw Dijk-
stra in de Clara-Stichttng.
Voor spoedgevallen vóór l uur 's middags UITSLUI-
TEND bij dokter Tichelaar.

MILICIEN
tiraillist, ligplaats den Haag

WENST RUIL9NG
met iemand uit Zandvoort of omgeving.
Br, ond. no. 49002 bur. van dit blad.

GEVRAAGD:

Nette ïjslopers
zich aan te melden

CONSUMPTIE-IJSFABRIEK
v.h. G. KERKMAN

Prinsenhofstraat 7. Dinsdag tussen 2-5 en 7-8 uur.
Hiermede brengen wij onder de aandacht van Kas-
registerbezitters, dat wij vanaf heden de alleen-
verkoop voor Zandvoort hebben van
NATIONAAL KASREGISTER
BON- EN KASSA-ROLLEN
Indien U ze nodig heeft, houden w« ons voor léve-
ring beleefd aanbevolen. We hebben vele soorten
•voorradig.
Eerste Zandvoortse Papierhandel

P. M. VAN DEÜRSEN.
Rozennobelstraat 18, hoek KI. Krocht, Telef. 2507

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - -TELEFOON 2965
•TE HUUR:
QNGEM. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde ot nog te bou-
wen Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredleten, Assurantiën op elk ge-
bled. Inlichtingen kosteloos.

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
De Z.R.B. houdt op Maandag 6 Mei 1940 des na-

middags half negen (precies) in de bodega „Mus-
tert" aan de Strandweg een Algemene ledenver-
gadering. De agenda vermeldt o.m.: Jaarverslagen
van secretaris en penningmeester en Bestuursver-
kiezhig wegens periodieke aftreding van de heren
W. Dorsman, A. Loos en Jb. Tennes, die herkies-
baar- zijn.

Na afloop der vergadering zal de heer Bakels
films vertonen. Aller opkomst wordt gaarne ver-
zocht.

Enigst vakkundig adres te g
Zandvoort §

l
m

\ Jac.Franssen,Oranjestraat14,iel,2470 j
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Uw adres voor:

SCHOONMAKEN VAN TE
BETREKKEN WONINGEN

RAAM- en PUIBEWASSING
MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN,

ROLLUIKEN
Speciale tarieven voor HOTELS, PENSIONS en RESTAURANTS.

ALGEMENE SCHOONMAAK ONDERNEMING
Amsterdam, Lijnbaansgracht 12, tel. 47648. Haarlem, tel. 19621

ZANDVOORT
de Ruyterstraat 3 - Telefoon 2551

Nieuw Inkomstenbelasting j aar
Let op het komende belastingjaar Inkomstenbelas-
ting 1940-1941, waarvoor U een dezer dagen een
aangifte-biljet voor invulling van -de aangifte In-
komstenbelasting zult ontvangen.
Wilt U voor eventuele moeilijkheden gevrijwaard
blijven, laat dan uw aangiftebiljet deskundig in-
vullen door:

T* de Maar - Kostverlorenstraat 31
Belasting-adviseur (oud-belasting-ambtenaar)

Telefoon 2712. (Bewaar dit adres bij Uw belasting-biljetten.)
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Voor S
Zonneschermen |
Markiezen *
Rolluiken «

speciale
in dames- en kinderkousen, sportkousen, zakdoeken,
ondergoederen, corsets, bustehouders, j ar retelgordels

Vraagt onze nieuwe „Stapin" Corsets vanaf 95 et
(het ideale corset bij sport en dans.)
HERENSOKKEN, BRETELLES, SOKKENHOU-
DERS, DASSEN, OVERHEMDEN, BOORDEN.

Vraagt ons „PTETTT" BOORD 12V2 et (niet van
linnen ie onderscheiden)

Alvorens uw inkopen te doen, neemt een kijkje bij :
H. M. NrEUWENHUIZEN

DE KATOENBAAL, Haltestraat 52
en TJ zult tevreden zijn.

+»+»»»»»++»++»++»++++»++
'. THEATER .MONOPOLE"

Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 4 Mei tot en met Dinsdag 7 Mei
8 uur — 4 Dagen! 4 Opvoeringen van een grandioos
programma!
Als Ie hoofdfilm: twee geliefde sterren in een dol-
dwaas verhaal, waarin het blijspel raakt aan het
spannende detective-drama van moord en inter-
nationale misdaad. Claui4ette Colbert en James
Stewart in

't Is een wonderlijke wereld
Regie: W. S. van Dijke. U lacht, U rilt, U houdt uw
adem in en U komt adem te kort, want 't is
een wonderlijke wereld. Een film... . waar de gulle
lach en de kille sensatie vechten om de voorrang.

Als tweede hoofdfilm:

GeronïiTDO de verdelger
De meest gevreesde apache die ooit het Wilde Wes-
ten teisterde, leidt zijn duizenden rode duivels ten
strijde tegen de regimenten der Amerik. Cavalerie.
Geronimo is de film welke vorige week met over-
weldigend succes in Cinema Royal te Amsterdam
werd, vertoond. Toegang boven de 14 jaar. Entree
Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90
cent, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
opvoering van de boeiende Wild-West-film:

in
4&,
^r Deze film is ongelooflijk onweerstaanbaar komisch.
^^ Entree 20—30—40 cent.

V WOENSDAG 8 en DONDERDAG 9 MEI - 8 uur:
& TWEE POPULAD3E VOORSTELLINGEN
^fcy met optreden v. 's werelds populairste Metro-Gold-
*'*£ wyn-Mayer sterren: Clark Gable en Norma Shearer
-̂ in hun allernieuwste film:

Y Kermis der dwaasheid
jr[ Een bijtend-scherpe parodie op het huidige Europa
^^ Lachend vertellen 's werelds populairste sterren U
J± de waarheid. Zij dansen op de vulkaan van het
~^ huidige Europa. Clark Gable in zijn beste rol als
^^ „tapdancer" en Norma Shearer in 'n prachtige
^^ parodie op 'n. Russisch grootvorstin.
^^ Entree 30, 54 en 75 et. Toegang boven de 18 jaar.

^

Voor de a,s, feestdagen vindt U bij
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S GA NIET
g NAAR DE STAD l S
• daar U ter plaatse goedkoper terecht kunt. De JJ

• Goedkope Amsterdammer 5
m i m
• heeft rijwielen, lampekappen, radio's, rijwielonder- H
II delen, electra-materiaal, luxe voorwerpen, enz. H

I Voor de dames mooie Kinderwagens, Wandel-
wagentjes, Sierkussens, Luxe artikelen enz.

• Loopt U eens aan bij

• HENK SCHUILENBURG
• en U slaagt beslist, want de Goedkope Amsterdam-
• mer is alleen goedkoop:

B Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
2 Tevens Ie klas Reparatie-inrichting. __
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Algemene NederL Bouwarbeidersbond
Afdeling Zandvoort.

Zij, die op Hemelvaartsdag niet werkloos waren,
kunnen a.s. Vrijdag

10 Mei 8 Vacantiebonnen verzilveren,
in „Ons Gebouw", Brugstraat 17, tussen t en 8 uur.

HET BESTUUR.

een grote sortering voor lage prijzen
Delana kinderbloesjes, zuiver wol, maat l ƒ 1.65
Delana kinderbroekjes, zuiver wol, maat l „0,95
Delana kinderrokjes, gepliseerd, zuiver wol,

maat 45 „ 1,90
Moderne gebloemde kinderovergooiers, mt 50 „0,98
De nieuwste kinderjurkjes, maat 45 0,98

De nieuwste zuiver wollen dames-pullovers en
jasjes voor sterk concurrerende prijzen

Zijden popeline Damesblouses ƒ 1,49
In zijde, batist en fil d'écosse dames lingerie vindt
U bij ons een ruime ieuze.
FIJNE ZIJDEN DAMESKOUSEN- .. .. 49 et
FIJNE LINKSGEWEVEN DAMESKOUSEN 59 et
FIJNE CHIFFON DAMESKOUSEN .. .. 95 et
GEFLATTEERDE DAMESKOUSEN .. .. 59 et
ZWARE MATZIJDEN DAMESKOUSEN .. 85 et

In vitrages en kanten kleedjes een grote keuze
De nieuwste soorten gebloemde keuken-, serre- en
theekleden, vanaf ƒ 0,59
In onze Heren-afdeling vindt U een pracht collectie
Herenoverhemden, Dassen, Sokken, enz.
POLOSHIRTS met lange mouwen .. .. ƒ 0,69
Ook voor bedrijfskleding zijn wij het juiste adres:
Overalls, korte en lange jasjes, witte jassen, En-
gelsleren broeken, Manchester broeken, koksbroe-
ken, blauwe broeken, grijze stofjassen enz. enz.enz.
Alles met het merk 100o/„ garantie.
Bovendien by ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Manufacturenmagazijn „Da Waag"
Haltestraat 40, Telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT K1ANT

WAT DOET GIJ?
Wist U, dat in Zandvoort gedurende de laatste

10 jaren pl.m. ƒ 55.000,— werd uitgegeven voor de
bestrijding van de tuberculose?

Wist U, dat in hetzelfde tijdvak in het consulta-
tiebureau pl.m. 1800 personen door den geneesheer
gratis werden onderzocht en dat bij pl.m. 220 per-
sonen tuberculose in meer- of mindere mate werd
geconstateerd, hetgeen ruim 12o/„ is; dat een aan-
tal van deze patiënten in verschillende sanatoria
zijn verpleegd? Wist U dat heb aantal verpleeg-
dagen voor Zandvoort alleen gedurende 10 jaar
ruim 15000 bedroeg?

Zo kunnen we doorgaan met cijfers noemen. Bij-
voorbeeld dit: wist U, dat de mannelijke leden van
Onderling Hulpbetoon in de afgelopen 10 jaren
ruim ƒ 26000 contributie bijeenbrachten voor de
t.b.c.-bestrijding.

De bestrijding van de tuberculose vraagt in ons
dorp jaarlijks duizenden guldens en over het ge-
hele land millioenen guldens. En desondanks ster-
ven er in ons land nog ieder jaar enige duizenden
mensen aan tuberculose.

2e Pinksterdag zal ten bate van de t.b.c.-bestrij-
ding onder de Zandvoortse ingezetenen, van alle
gezindten een collecte worden gehouden. Wil deze
collecte slagen, dan zijn er een groot aantal collec-
tanten(trices) nodig. We hebben hiervoor een kern
van trouwe werkers, die ieder jaar hun tijd geven
om mei de collectebus op stap te gaan. Maar hun
aantal is gering. Wij vragen U: wat doet gij?
Heeft U hier al eens'bij stilgestaan? Behoort ge
tot de mensen, die een collectebus als een lastige
klit zien, die alleen door een dubbeltje is weg te
jagen, of behoort ge soms tot diegenen, die heftig
hoofdschuddend voorbij lopen of de deur voor de
neus dichtslaan? Heus, dit komt voor. Maar ook
heeft de praktijk geleerd, dat deze mensen in geval

van nood het hardst om hulp roepen en die -dan
ook trouw als ieder ander krijgen Zo mag U de
t.b.c. bestrijding niet bezien. Het is een noodzake-
lijke strijd tegen de gevaarlijkste vijand van de
mensheid, die, zonder dat zij zou worden bestreden,
een groter gevaar zou vormen voor een volk dan de
hevigste oorlog. TT moet de t.b.c. bestrijding be-
schouwen als een oorlogswinstbelasting. Uw ge-
zondheid is de winst in de oorlog tegen de tuber-
culose. En hiervoor kan immers niet genoeg be-
taald worden! En ook kan er niet genoeg gedaan
worden. Helpt mee de collecte op 2e Pinksterdag
tot een succes te maken. Spoort Uw kinderen aan
om te collecteren.

Collecanten (trices) kunnen zich 2e Pinksterdag
melden vanaf 's morgens 9 uur in de Oude Be-
waarschool aan de Duinweg.

Wat doet gij?
J. M. BANTJES, secr. Onderl. Hulpbetoon.

DE KROON OP HET WERK.
Dinsdagavond 30 April werd in bodega Mustert

aan de Strandweg door den burgemeester aan de
winnaars van de etalage-wedstrijd — een achttal
winkeliers — de prijzen (medailles) uitgereikt.

In zijn openingswoord herdacht spreker met
vreugde, dat HKH Prinses Juliana haar verjaardag
vierde en hoopte, dat alle aanwezigen goede of nog
beter waarachtige vaderlanders zouden zijn.

De VW heeft het vele werk van de winkeliers
onder leiding van de werkcommissie zeer op prijs
gesteld, hoewel de middenstand natuurlijk ook de
vruchten van dit werk zal plukken. Indirect toch
werd er door deze etalage-wedstrijd propaganda
voor de badplaats gemaakt, daar in een week tijd
ruim 70 leden voor de Vereniging voor Vreemdelin-
genverkeer werden ingeschreven. In de winkelweek
heeft men voorts door de weersomstandigheden nog

pech gehad gehad, maar het resultaat stemt tot
voldoening.

Burgemeester Van Alphen reikte hierna met een
toepasselijk woord aan winnaars de fraaie prijzen
uit.

Het verdere gedeelte werd zeer gezellig doorge-
bracht, waarbij o.a. medewerking verleenden Jimmy
en James, die weer met sprongen vooruit waren ge-
gaan. Het was laat in de nacht voordat de laatste
bezoeker vertrokken was! '

SCHD?PERSKINDEREN.
Zoals U uit de advertentie al opgemerkt zult heb-
ben, 'houdt de Nationaal ChriateliJSce Onderwijs
Vereniging op Woensdag 8 Mei hier ter plaatse
haar collectie.

Deze vereniging beoogt het lot van het schippers-
kind te verbeteren. Weet U, dat vele schipperskin-
deren het regelmatig volgen van gewoon Christel.
Lager Onderwijs moeten missen, als de N.C.O.V.
hun niet de helpenle hand biedt?

De N.C.O.V. tracht, door toeslag te geven op het
kostgeld, het de ouders mogelijk te maken, hun kin-
deren aan de wal in de kost te doen.

Een fonds ter betere voorziening m schoeisel en
kleding moest, gezien de nood der tijden, vele ou-
ders bij de uitrusting hunner kinderen helpen.

In 1939 bezochten 945 kinderen gesteund door de
N.C.O.V. de Christelijke Lagere School.

De lezing van het laatste jaarverslag etemt tot
grote dankbaarheid.

Burgerij van Zandvoort, een vriendelijk verzoek:
Helpt gij een weinig dragen? Ijverige en vriende-
hjke collectanten zullen Woensdag 8 Mei U hun
bus voorhouden en U een kaart, als dank voor uw
gave verstrekken.

Maakt de collectanten blijde en weest verzekerd
van de dank van het comité, de schippers en het
bestuur van de N.O.O.V, P.



Doet Uw
voorjaars ~ inkopen
bij ons!
Buüne sortering in de laatste snufjes.
DAMES- en KINDER BOVEN- EN ONDERKLE-
DING. - Voor hinderen ruime keus in

Delana-goederen
DAMESKOÜSEN, de nieuwste soorten vanaf 39 et
CORSETTEN en BUSTEHOUDERS, het gewenste
model voor ieder figuur.

Hot Koopjeshuis
Kerkstraat 32—34
Wü geven VAOA-bonnen Telefoon 2391

MIJN EN DIJN.
Spel van eerzucht en ijdelheid in drie bedrijven,

door Jo van Ammers-Küllcr, opgevoerd door
Toneelvereniging „Phoenix".

Een dilettant is vaak een eigenaardig wezen. Hij
of zij speelt toneel louter voor zijn pleizier, een
enorm voordeel, het gaat niet om den brode. Maar
dat is voor hem of haar dan ook het enige verschil
met het zogenaamde beroeps-toneel, verder moet
alles net echt zün, de criticus incluis! Dat is een
juist standpunt, waarmede ik volkomen accoord
ga, maar dan eis ik ook van de dames en heren
dilettanten, dat zij •prijs stellen op een waarheids-
getrouwe critiek. En den mijnheer die in de courant
schreef, dat „dit of dat beter had gekund", niet
met een boze blik aankijken. De critiek is er niet
om U dwars te zitten, U kunt veel en veel leren
uit vakkundig geschreven, opmerkingen. Een stukje
in de courant, met opmerkingen dat „Miepje X weer
beeldig was, dat Annetje Y subliem speelde en de
regie onovertrefbaar was", zo'n artikel vol stroop-
likkerij is voor U waardeloos. Dilettanten die „su-
bliem" spelen zyn even moeilijk te vinden, als een
naald in een hooiberg, en een onovertrefbare regie
vindt men, misschien bij Max Reinhardt of een
dergelijk genie. Zeker, men stelt aan het dilettan-
ten-toneel andere eisen dan aan' het beroeps-toneel,
maar het moet „Kunst" zijn. Al worden de spelers
er niet voor betaald. Tenslotte heeft kunst niets
met het slijk der aarde te maken, en een dilettant
aonder talent moet aan zijn verstand gebracht wor-
den, dat hij of zy óók gelukkig kan worden, zonder
het publiek, dat er tenslotte nog voor betaald heeft,
te vervelen. Ik weet dat het moeilijk is, in een dorp
waar iedereen iedereen kent, onbevangen critieR
te leveren, maar door den Uitgever van de Zand-
voortse Courant daartoe in de gelegenheid gesteld*
zal ik van -dit recht gebruik maken, niet om
iemand te kwetsen, maar tot heil van het Zand-
voortse dilettantisme..

Thans ter zake!
Ik weet niet, wie voor de keuze van het stuk

„Mijn en Dijn" aansprakelijk is, maar gelukkig is
deze allerminst. Jo van Ammers-Küller Is welis-
waar een bekende schrijfster, maar het toneelstuk
„Mijn en Dijn" is ook haar zwakste oeuvre. De in-
houd is uit de tijd, de dialoog vervelend en vol
vals pathos, een dame die achter op een motor-
fiets gezeten heeft en dan spreekt van: „een dron-
ken gevoel van zalige vaart", werkt op de lach-
spieren. „Mijn en Dijn" gespeeld door beroeps-
spelers zou tegenwoordig „vallen als een baksteen",
waarom de Phoenix dit stuk koos blijft mij een
raadsel.

De spelers deden hun best, ik zal ze thans één
voor één onder de loupe nemen.

J. H. L. Hendriks speelde de mannelijke hoofdrol,
Mr. Hugo van Dam van Sitterd, een ijdele, eer-
zuchtige, verwaande man, door Hendriks natuur-
getrouw uitgebeeld. In het eerste bedrijf liet zijn

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoori

rolkennis nog iets te wensen over, later kwam hij
er beter in. Twee opmerkingen, men spreekt niet
van een hoof d-journalist, dit moet zijn hoofd-
redacteur en men draagt bij een rok-costuum geen
armbandhorloge.

Mevrouw L..Rinkel-Speijer had de moeilijke taak
Hugo's echtgenote uit te beelden. Zij heeft dit kra-
nig gedaan en bewees wederom een ras-artiste te
zü'n, die op het beroeps-toneel lang geen slecht
figuur zou slaan. Men merkt by haar geen spel,
alles komt van binnen uit, zij was een lichtpunt
in deze troosteloze avond. Dat ze af en toe foutjes
beging, lag aan de slordige regie, waarover later.

P. Herfst vertolkte de rol van Robert van Dam,
den broer van den verwaanden Hugo, het zwarte
schaap in de familie en volgens de tekst van het
stuk een zwerver. Herfst was echter een keurig
exemplaar van het zwerversgilde, uiterlijk en inner-
hjk de netheid in persoon. Hij speelde zeer goed
en zijn rolkennis was verbluffend, jammer dat hij
by zü'n afscheid in het derde bedrijf de goede in-
druk bedierf, door te verdwijnen a • la Italiaanse
Opera! Dat het talrijke pupliek niet in een scha-
terlach uitbrak, pleit voor de bezadigheid der
Zandvoortenaren. Het was werkelijk heel erg.

Mevrouw A. Bleesing-Sevenstern speelde keurig,
zij is moeilijker rollen gewend, doch toonde ook
deze kleine opgave serieus op te nemen. •

H. Lèvre, die de rol van een luitenant-vliegenier
vervulde, was een debacle. Ik geef .toe, deze rol is
moeilijk aanvaardbaar te maken, maar het leek nu
op niets. Lèvre wist met zijn handen geen raad,
rolde met zijn ogen als wijlen Veltman, hij leek het
meest op een caricatuur van een toneelspeler. Tot
overmaat van ramp had hy een costuum aan, dat
waarschijnlijk de kruising was van dat van een
postbode en van een treincondueteur.

Mejuffrouw H. Röfekamp was een statige baro-
nesse, en Ada Bleesing een lieve maar onbeteke-
nende freule.

Mejuffrouw Hilda Dhooge speelde een alleraar-
digst boefje, mijn compliment voor de uitbeelding
van dit travesti-rolletje.

D. de Zwarte bedierf heel weinig, laat hu toch
proberen dat monotone spreken af te leren. Dan
zal het heus wel gaan!

Mejuffrouw L. Steenken was een aardig dienst-
meisje, ze voldeed goed.

Tenslotte nog iets over de regie. Hiervan
valt weinig goeds te zeggen, het was alles erg slor-
dig. Een paar kleine voorbeelden, de kachel was
aan als ze uit moest zijn, maar uit als ze aan
moest wezen. De thee werd geserveerd op een ma-
nier van drie ïioog achter, het dienstmeisje kwam
steeds zonder kloppen binnen, het uitlaten van .be-
zoek scheen in het huis van Hugo van Dam van
Sittard niet in de mode te zün. Baronessen en
jonkheren moesten maar zien hoe ze de uitgang
vonden! Dergelijke ongerechtigheden zün zelfs bij

-een slecht stuk niet nodig.
Een toespraak, bloemen, fruit en gebak, besloten

deze laatste Phoenix-avond van dit seizoen. En
natuurlijk na afloop bal!

ERIC W.

1 werkelijke Rijwielhersteller
woont te Zandvoort!

Het adres is
H» C» van Nieuwenhuizen

KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
is en blijft toch
L I. KNOTTER

37 Haltestraat 37
naast Bakkerü Bood.

Mevrouw, Probeert U eens onze heerlijke

schouderliam 2 ons voor 32 et
half pond fijne rookworst
voor slechts 25 cent

KIPS LEVERWORST, per ons 14 et
2 ons TONGEWORST 25 Ct
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22V2 Ct
2 ons BOTERHAMWORST. .. .. 22VS Ct
i/„ pond BLOEDWORST .. 20 Ct
i/; pond LEVERWORST .. 20 et
ROSBIEP, per ons . . . . .. 20 et
KALPSGEHAKT, per ons .. 14 et
SCHOUDERHAM, per ons .. 17 et
Berliner Lever
Lever kaas Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees v Ja. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 Ct
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 Ct
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 Ct
Fondspak Vlugkokende Havermout. 18 et
Bus TAFELKOEK 19 et

NESCAFS, de koffie zonder koffiepot of
filter is een Nestlé-product:
Het fijnste kopje koffie voor ongeveer 2 cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen f 0,95
Een bus voor 16—18 koppen ƒ 0,50

/. J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891

't Goedkoopste adres voor goed werk
is

A. D* de Best
KONINGINNEWEG 29 - Tel. 2259

Alle reparatiën aan meubelen, bedden, kleden, zei-
len, matten enz. worden zo voordelig mogelijk uit-
gevoerd.

Vraag ook prijs voor nieuw werk
Stalen op aanvraag.

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen -

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BBONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Sclielpenplein 9
C. DE VRÏES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

GODSDIENSTOEFENINGEN
NE0. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 5 Mei 10 uur: Prof. Dr. S. P. H. J. Ber-
kelbach v.d. Sprenkel, Utrecht.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 5 Mei 10 uur de hr J. Blonet, Theol.cand.
Amsterdam,

nam. 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 5 Mei 10 uur: Dr. N. A. Waaning,
nam. 5 uur: Prof. v. Schelven.

Bediening H.A. en Nabetrachting.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 5 Mei 10.30 uur: Ds. H. A. C. Snethlage
van Hilligersberg.

nam. 7 uur Jeugddienst: mej. Bep Otten.
Zondagsschool 12—1.

NED. CBR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. A. Hoekendijk Jr. te Heemstede.

NED. ISB. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 11 Mei Einde v.d. Sabbath 8.34 uur.
Zaterdag 4 Mei Einde v.d. Sabbath te 8.20 uur.
Vrüdag 10 Mei Aanvang v.d. Sabbath, 7 uur.

Deze heerl i jke f l esch

ADVOCAAT

Geldig van 3 tot en met

voor
Bij aankoop van:
een llesch Samos OF
een flesch Zoete Spaansche wijn

a I. 0.75

Koopen bij W. v. A. = het beste spaarsysteem
Pink-zalm.
Pink-zalm.

per V, blik 3O et.
per 'A blik 2O et.

Limonade W. v. A. Vi flesch 5O cl.
Limonade Neutr. . Vi flesch 41 et.'

v. Amerongen's prima

• Mayonnaise 29 -14i '2 cl

Slaolie (goud).
Slaolie (rood).

V, llesch 7O et.
V, flesch 6O et.

Slaolie (rood) .
Slaolie (blauw)

Va flesch 35 et.
V, flesch 5O et,

In al onze filialen

W,VAM A
GROOTE KROCHT 24 BURG. ENGELBERTSSTRAAT 29

Bohangselpapier
uit voorraad p.ljn. 40 soorten vanaf 12 et.

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT 14.

J. SMIT
GLAZENWASSER
beveelt zich beleefd aan voor

alle voorkomende schoonmaakwerken 5
KONINGSTRAAT 33 E
v.h. bediende by J. v. Eerden, Markie- •
zenfabriek en Glazenwasserjj Bloemen- •
daal. ff

(•••••••••HBUHHMBMHMHEI

Wel beter maar niet duurder is
KEMP's Fruïthandel

Alle soorten fijne Vruchten: Pruimen, Peren,
Druiven, Perziken, rijpe Bananen,. Verse 1o-
maten, Asperges en Aardbeien.

Alle soorten soep van
HOOGENSTRAATEN, 2 ponds blik .. .. 23 Ct

SNIJBONEN, 2 ponds blik
ANDIJVIE, 2 ponds blik ..
SPINAZIE, 2 ponds blik ..
WORTELEN, 2 ponds blik
SPERCIEBONEN, 2 ponds blik
DOPERWTEN, 2 ponds blik
TTJINBONEN, 6 ponds blik
GROTE FLES POSTELEIN
JAFFA'S zeer fijn, 10 stuks
APPELMOES, per literpot..

25 Ct
25 Ct
25 Ct
25 Ct
28 Ct
28 Ct
85 Ct
25 Ct
60 Ct
31 Ct

KEMPS FRUÏTHANDEL
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 3452

Luxe
Taxibedrijf

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazyn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten alttfd vers.

Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 et
SIGABETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

'T WONDER VAN ZANDVOORT
Hef adres voor do schoonmaak
SWALÜESTRAAT 9, HALTESTRAAT 7 - Telefoon 2418

COCOSMATJES, prima . . . . 35 et
DEURMATTEN, sterk 125 Cfc
W.C. MATTEN 45 et
COCOS-LOPERS, l meter breed 148 et
COCOSLOPERS, 70 cm breed .. 95 et
COCOSLOPERS, 50 cin breed .. 47 et
BOUCLE, 50 cm breed, prima .. 75 et
BOUCLE-JUTTE, 50 cm breed .. 47Va
SLAAPKAMERMATTEN, vanaf 159 Ct
BEDMATJES 45 Ct
PRIMA DEURKLEEDJES . . . . 59 et
SLAAPKAMERKLEEDJES .. 145 Ct
SCHOORSTEENLOPERS, vanaf 65 et
OVERTREK VOOR KUSSENS.. 90 et
TAFELKLEEDJES, klein . . . . 39 et
HANDWEEFTAFELKLEDEN, groot 298 et
PLUS TAFELKLEDEN, . .vanaf 390—750 et
KAPSTOKKLEDEN, iiandweef 210-260.ct
DIVANKLEDEN .620

HANDWEEFGORDIJNEN in diverse dessins
in prjjzen vanaf 445 et per paar

HANDWEEFSTOF van 't stuk, per el 52Va

Bedspreien iets moois . . f 5.25
VLOERBEDEKKING, 180 breed ,. 115 et
VLOERBEDEKKING, 200 breed 125 et
TAFELZEJL, per meter.. .. , 75 et
PLANKEZEIL, 28 cm breed, per meter 35 et
RANDEN,' per meter
STRIJKPLANKEN, vanaf
KEUKENTAFELS, Vanaf ,
MOUWPLANKJES
TRAPPEN„'per tree vanaf
AFDRUIPBAKKEN- .. •
PRIMA WASBORDEN,. vanat
ZEEMLEERLAPPENi
SPONZEN .*.'.'. .

10 et
110 et
120 et
20 et
26 et
39 et
49 et

prima . 69-115-175-210
7—19—25—30—37 et

Aannemersbedrijf

Fa, Lüijenöijk & Bissnberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

BBBBBBBBOBUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»
TENNIS-SENSATIE1940 «:

Komt eens kijken naar onze

nieuwste hesnarings-macliine s
H De enigste in Haarlem!' =
• Harde bespanning en geen beschadiging van •
H snaren. ., •
• DARMSNAARBESPANNING vanaf f 2,50 «T
• Alleenverkoop van de beroemde Stan- •
5 daardmerken: Bojar, Lord, Majestic, Big,"*
• Bill, Leader, The Tournament. . »
3 Prijzen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50 55-
• Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons S

B dames- en herenshorts, rshirts, zonnèkleppen, ff
Fietsklemmen ƒ 0,75

ISporthuis TE NUYL S
| Sehoterweg 27, Haarlem, telef. 19030 i
••••••••••••••••••MUHHMMHnS:

Behang selpa pier
uit voorraad leverbaar
Plakmeel, Linnen,' Spijkertjes en Grondpapler..
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAFONDPAFIER.
Behangers disponibel. Plaktafel te huur
F. M. VAN DEURSEN >

Eerste Zandvqorlse Papierhandef
Kozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

Ben goed kapsel
is hét

sieraad der vrouw
Bespreek nu reeds voor de a.s. feestdagen;
het voorkomt teleurstelling.

Maison Sta bel
GRÓTE KROCHT 16 - Telefoon 2759'
Vakkundige bediening.

In de Herensalon genieten de militairen
reductie op knippen en scheren.

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ
Belangrijke

Donderdag 9 Mei a*s.
's morgens 10 uur in het Veilinggebouw-

De Witte Zwaan, Grote Krocht 20
w.o. eiken Slaapkamer am., Spiegel- en'Linnen--
ifcasten, Buffetten, Huiskamer- en andere-ameubl-.;
Tafels, Clubjes, Lits jumeaux,- nieuwe en andere-
Bedstellen,-Lopers, Vloerbedekking, serviezen; Gas--
fornuis en verder Tuin- en Serremeubelen, Tuln-
parasols, ijskasten, 40 beklede Stoelen en vele-
andere goederen.-
KIJKDAG- WOENSDAG'8 MEI van 10-8 uur. .
Goederen voor deze veiling kunnen alsnog worden-
opgegeven". — Inlichtingen-dagelijks. .Tel. 2164...
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ZANDVOORTSE COURAN
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BAJDGOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen:
«>or Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar f 1,60
Afzonderlijke nummers f 0,10

Giro ao. 9446

Uitgaye Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

By contract en In de badgastenujst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,68

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

STERK EN KALM JUIST NU!

INENTING.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken
Tiekend, dat op Woensdag 15 Mei a.s. des namiddags
tussen 3 en 4 uur in het Consultatiebureau aan de
Poststraat gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze
inenting tegen pokken.

Zandvoort, 8 Mei 1940.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,-

De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De .Secretaris,* W. BOSMAN, lo.s.

• Ook hier
Wel hoopten we nog steeds anders, maar eigen-

Ijjk was dat tegen beter wéten in, want wat kon je
van het huidige woordbrekende en grijpzuchtige
Duitsland anders verwachten dan deze plompe ge-
•welddaad.

En zo is het dan oorlog, ook hier
Maar zuchten zullen we niet, we zetten de tan-

den op elkaar! En klagen zullen we ook niet en ver-
sagen evenmin. Waardig en fier zullen we staan
tegenover al de verschrikkingen, die uit de helle-
poorten onzer Oosterburen over ons volk zullen
worden uitgestort, overtuigd dat in het eind tóch
de zege zal zijn aan menselijkheid en recht en niet
aan de duivelse geweldenarij die thans de wereld
in de ban houdt.

Dié overwinning zullen we niet allen beleven.
Maar daarover zullen we niet bij voorbaat al in zak
en as zitten, tot het eind zullen we blijven redelijke
mensen, waardig en fier, want het gaat nu niet
meer om elk onzer inaar om ons allen te zamen, om
de veiligheid en vrijheid, zonder welke het' Neder-
landse volk niet kan bestaan. In de strijd voor een
wereld van menselijkheid, die wij als vredelievend
volk op vredelievende wijze hadden willen blijven
voeren, is het grote Duitsland thans met de „wape-
nen der barbaren" tegen ons kleine land opgetre-
den. Dus zal ook ons volk de wapenen moeten han-
teren tegen den brutalen indringer. En er zal vreug-
de zyn over de harde slagen, .die wij den vijand
toebrengen, en ook over de overwinningen die de ons
helpende Engelsen en Fransen zullen behalen naar
we van harte hopen, maar....... laten we temidden
van het verschrikkelijke strijdgewoel en vooral ook
te midden van overwinningsjubel niet vergeten, dat
bet uiteindelijk gaat om de zege van menselijkheid
over onmenselijkheid.

't Is oorlog, ook hier Maar blijven we dus
kalm, waardig en fier, 'temidden van alle voor- en
tegenspoed, die ons in de naaste toekomst nog
wachten.

Bedenk: wij zijn Nederlanders en wij wilden
mens'en zijn en dat willen we nóg.

REDACTIE.

MEDEDELING.
Tengevolge van de zeer bijzondere omstandigheden
is het ons niet mogelijk eerder dan Zaterdag-
ochtend te verschijnen.

W. J. GERTENBACH.

NED. VER. VOOR LUCHTBESCHERMING.
Het bestuur van de Ned. Vereniging voor Lucht-

ibescherming dringt er nogmaals met klem op aan,
te zorgen voor een voldoende voorraad materiaal
om alle uitstraling van licht naar buiten te voor-
komen.

Dat nog niet ieder voldoende materiaal in huis
toeeft, bleek wel, toen dezer dagen een gedeelte van
het dorp „verduisterd" moest worden: Verschillende
papierhandelaren werden toen overstelpt met aan-
vragen om zwart papier.

Het is zaak thans" de nodige voorraad in huis te
nemen, ook voor het zomerhuis, dat misschien foin-
nenkort betrokken moet worden.

De Luchtbeschermingsdlenst in de Oude Bewaar-
school verschaft gaarne inlichtingen over de wijze,
waarop verduisterd moet worden en de Ned. Ver.
voor liUchtbescherming stelt voor hen, die het moei
lijk betalen kunnen, het nodige materiaal gratis ter
beschikking.

BURGERLIJKE STAND
Ondertrouwd: L. Vermeulen en A. M. Groeneveld,

Euterpestraat 37, Amsterdam; A. L. C. van Esveld
en A. van Ee, Stationsstraat l, alhier; S. Drommel
en T. J. van Vrouwerf, Burg. Beeckmanplein 6, alh.

Getrouwd: D. Petrovic en A. Bleesing, Jan Vet-
straat 68, Arnhem.

Overleden, A. Krediet, oud 66 jaren, Zeestraat 32;
M. E. Julien, wed. van W. J. A. R. Richardson Ben-
nernagel, oud 58 jaren; R. E. M. Kleton, wed. van
J. C. Schroeder, oud 82 jaren, Dr. Gerkestraat 32.

Opgave van 3 t.m. 9 Mei 1940.
Geboren: Elizabeth Ernestine Franziska, dochter

van C. Terol en A. M. Mantel, Heemskerkstraat 3.
Ondertrouwd: G. Huisman en J. A. M. Groen,

Hogeweg 54; J. Spierieus en H. A. Kromhout, Halte
straat 24; W. Bos en L. M. van Drongelen, van
Speykstraat 1: P, Th. Uitermark en M. P. Castien,
Haarlemmerstraat 42.

Getrouwd: C. A. Vossen en W. van Dijk, Baan 10;
J. van der Müe en R. Rollema, Oranjestraat 3a.

Overleden: H. H. M. Voorthuis, echtgenote van
B. Schmidt, oud 59 jaren, van Stolbergweg 1.

PROCLAMATIE
VAN H.M. DE KONINGIN.

's-Gravenhage, 10 Mei.

Mijn Volk,
Nadat ons land met angstvallige nauw-

gezetheid al deze maanden een stipte neu-
traliteit had in acht genomen en terwijl het
geen ander voornemen" had dan deze hou-
ding streng en consequent vol te houden,
is in de afgelopen nacht door de Duitse
weermacht zonder de minste waarschuwing:
een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Dit niettegenstaande de plechtige toezegging
dat de neutraliteit van ons land zou worden
ontzien zolang wij haar zelf handhaafden.
Ik richt hierbij een vlammend protest tegen
deze voorbeeldeloze schending en aantasting
van wat tussen beschaafde staten behoorlijk
is. De en Mijn regering zullen ook thans
onze plicht doen. Doet gij de uwe, overal
en in alle omstandigheden. Ieder op de
plaats waarop hij is gesteld, met de uiterste
waakzaamheid en met die innerlijke rust en
overgave waartoe een rein geweten in staat
stelt.

WILHELMINA.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP
De vorige Zaterdag hebben we met aandacht het

avontuur van Leontientje gevolgd, dat door Cov.d.
Meer zeer goed werd voorgedragen. De rest van de
avond werd met volksdansen gevuld.

Als we op het Sterkamp met handballen zo'n
succes hebben als Zondag j.l. tegen Haarlem, mogen
we niet mopperen.

Zaterdag 11 Mei gaan we dus naar het Sterkamp
in Ermelo.

(Het Sterkamp gaat thans niet door. Red.)

INSCHRIJVINGEN OPENBARE SCHOLEN.
Voor de openbare school D werden 41 leerlingen

ingeschreven, voor school B 16 en voor school C
19 leerlingen.

JAARVERGADERING
ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.

Maandagavond hield de Zandvoortse Reddings-
brigade onder voorzitterschap van den heer P. van
der Mije in bodega Mustert aan de Strandweg haar
18e jaarvergadering. In zijn openingswoord liet de
voorzitter duidelijk uitkomen, dat het strandleven
in 1939 zeer vlot was verlopen en dat de leden van
de brigade in alle opzichten paraat zijn geweest.
Een lid, namelijk de heer J. Koning, wist op 14
Augustus 1939 op moedige wijze «en dame uit het
water te halen. Ook het verslag van de secretaris
luidde optimistisch en bet bleek, dat in het afgelo-
pen jaar veel goed werk is gepresteerd. Het jaar-
verslag van den penningmeester luidde eveneens
zeer gunstig, daar de vereniging op 1. Januari j.l.
over een batig saldo van ƒ 1046,62 beschikte.

Bij de ibestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden, de heren W. Dorsman, W. Loos en Jb.
Termes met algemene stemmen herkozen.

Vervolgens had een huldiging plaats van het lid
J. Koning. De voorzitter sprak enkele toepasselijke
woorden en overhandigde Koning namens de ver-
eniging een vererend getuigschrift voor zijn redding
in 1939.

Uit de vergadering werd itenslotte het voorstel
gedaan om over te gaan tot het bouwen van een
bptenhuis. Het bestuur stond niet afkerig tegenover
dit voorstel en medegedeeld werd, dat een en ander
binnenkort nader zal worden uitgewerkt. Ook werd
nog aangedrongen op het doen bouwen van een
derde uitkijkpost op het noordelijk strand ten zui-
den van het Noorderbad.

Na afloop van deze geanimeerde vergadering wer-
den door den heer A. Bakels enige filmpjes ver-
toond, o.a. de tewaterlating van de „Oranje" en een
tocht van de Zandvoortse reddingboot.

PLAFOND IN DE U.L.O-.SCHOOL INGESTORT.
Dinsdagmorgen keek een leerlinge van de examen

klasse der TJ.L.O.-school aan de Hogeweg toevallig
naar boven en bemerkte, dat enige stukken van het
plafond naar beneden vielen. Dadelijk maakte zü
de andere leerlingen erop attent, dat het plafond
op instorten stond. Slechts enkele seconden na deze
waarschuwing stortte met donderend geraas het
plafond in, met zich meesleurend een booglamp en
een openstaand raam.

Alle leerlingen en ook het hoofd der school, de
heer A. J. van der Waals, hadden nog juist de tijd
gevonden om het lokaal te verlaten. Er heerste een
grote ravage, daar het neergestorte plafond de vloer
en alle banken met een dikke stoflaag, doch ook
met flinke stukken kalk en met stro had bedekt.
Penhouders waren door de brokken specie — ruim
4 cm dik — gebroken en infctpotten waren vol-
komen leeg! Een gelukkig feit was, dat allen nog
bijtüds het lokaal hadden verlaten, daar anders ge-
wonden te betreuren zouden zijn geweest.

Het hoofd der school waarschuwde onmiddellijk
de autoriteiten, waarna de leerlingen van deze klas-
se vryaf kregen. Alle plafonds zullen nu, eerst ter-
dege worden onderzocht, daar men nog meerdere
scheuren heeft geconstateerd. Deze school werd in
1884 .gebouwd.

Gedenk de Collecte voor
de T.B*C« bestrijding van
„Onderling Hulpbetoon"

NEDERLANDS INDIE IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

Op verschillende eilanden in de oneindig grote Indische arcmpel wonen de mensen vaak dicht op el-
kaar in dorpen, waarvan het terrein uit heuvels bestaat. De rug van zo'n heuvel vormt dan de
straat waaraan de voorkant der woningen ligt. De helling dier heuvels is vaak zo sterk, dat _de
achterkant der huizen met lange palen moet worden gestut. Er ontstaat dan een ruimte, die gebruikt
w^d? v^r bergSe staliüfg voor geiten, enz. wat uit dé aard der zaak aanleiding geeft tot wan-
toestanden. ,...-.„~,. - .~ •*. .^.^,„.,..~ -• -,•*.*

NATIONALE RECLASSERINGSDAG.
Evenals het vorig jaar hebben de samenwerkende

Reclasseringsinstellingen, waarvan de grootste zijn
het Nederl. Genootschap tot Zedel. Verbetering der
'gevangenen, de R.K. Reclass. Ver., het Leger des
Heils en de Prot. Christel. Reclass. Ver., het voor-
nemen een Nationale Reclasseringsdag te organi-
seren.

Deze collectedag zal gehouden worden op Woens-
dag 29 Mei a.s. Teneinde deze collecte bij alle ge-
zindten aan te bevelen is 'er een comité tot aan-
beveling gevormd, waarin de volgende personen zit-
ting hebben genomen: H. v. Alphen, burgemeester,
J. Beeckman, oud-burg., mevr. G. Dijkstra, arts,
P. v. Diepen, pastoor, M. Frank, Israël, voorganger,
C. A. Gerke, arts, W. J. J. Meertens, tandarts, A. v.
d, Moolen, wethouder, C. Slegers, wethouder, C. J.
Tichelaar, arts, Ds. D. Tromp, Ned. Hevr. pred.,
Ds. P. v.d. Vloed, Ger. pred. (H.V.), Dr. N. A. Waa-
ning, Ger. pred.

Assortiment Vleeswaren per ons 24 et
Van Rijn, Stationsstraat, telefoon 2105

ZOMERZEGELS 1940.
Ook dit jaar zullen er weer zomerpostzegels met

toeslag worden uitgegeven. De extra opbrengst daar
van komt zoals gewoonlijk voor de helft ten goede
aan culturele, voor de helft aan sociale belangen.

De opbrengst voor culturele belangen wordt se~
bruikt voor opdrachten op cultureel gebied, ter te-
gemoetkoming in de huidige nood der culturele wer-
kers, die voor sociale belangen wordt verdeeld in:

60 o/o voor de tuberculosebestrijding;
100/d voor de kankerbestrijding;
20»/o voor rheumatiekbestrijding;
lOo/o' voor lichamelijk gebrekkingen.
De postzegels zijn verkrijgbaar van 11 Mei tot

13 Juli. Ze zijn 5 in getal en wel van li/.>, 21/», 3, 5
en 12i/o et, die met toeslag 3, 5, 6, 8 en 16" et kosten,

Ze stellen voor Vincent van Gogh, Potgieter, P.
Camper, Jan Steen en J. J. Scaliger. Ze blijven gel-
dig tot 31 December 1945.

Tevens worden briefkaarten in omloop gebracht
naar schilderijen van Jan Steen en V. v. Gogh en
naar houtsneden van Anton Pieck. Ook zijn er briet
kaarten met de portretten van de op de postzegels
voorkomende personen. Ook worden nog kaarten
van het vorig jaar verkocht,.o.a. één van Bart Pei-
zel en één van Lizzy Ansingh.

Voor hot eerst worden dit jaar postzegelboekjes
uitgegeven, inhoudende 4 zegels met frankeer-
waarde 5 et (verkoopwaarde 8 et) tegen een bedrag-
van 32 et. Op de omslag staat een schrijvende sol-
daat (tekening Anton Pleck).

De tekening op het affiche is van Dick Elffers.
Zegels en kaarten zuil enverkrijgbaar zijn bij de

boekhandelaren en het sigarenmagazijn „Corona"
alsook bij öe firma Steetskamp, Zandvoortsel. 291
en vanaf l Juni op een stand in het Postkantoor!

Moge de verkoop ook dit jaar ondanks de moei-
hjke tijdsomstandigheden een succes zijn!

HET COMITÉ.

RAADSVERGADERING
Maandag 29 April vergaderde de Gemeenteraad

onder voorzitterschap van den burgemeester, den
heer H. van Alphen.

Vele agendapunten werden zonder bespreking
vastgesteld overeenkomstig de voorstellen van B.
en W.

Punt 7, „Voorstel tot verbetering van de Zeeweg",
•waarvoor B. en W. een crediet vroegen van f 66.000,
gaf echter aanleiding tot bespreking.

De heer Kerkman vroeg nadere inlichtingen over
de arbeiders, die hierbij werk zullen verrichten. Hij
meende, dat er persoonlijke voorkeur is.

De heer Suerink had bezwaar tegen de onzeker-
heid over het werk aan de trap naar zee, die her-
stelling nodig heeft, waarover niets wordt mede-
gedeeld. Hij wil de voordracht terugzenden naar
de commissie.

De heer Molenaar was het met den lieer Kerk»
man eens, dat de arbeidsbeurs meer in de voor-
ziening met werkloze arbeidskrachten moet worden
gekend.

Wethouder Slegers bestreed de opmerking van

den heer Kerkman, dat er protectie zou zijn bij de
aanstelling van werkkrachten. Maar er moet met
zorg worden gekozen, want er zijn mensen, dia
moeilijkheden geven, zich verzetten en allerlei be-
zwaren opleveren. Spr. wil echter gaarne de arbeida
beurs inschakelen.

De bezwaren van den heer Suerink onderschreef
spr. niet. Hij zag dan ook geen aanleiding om het
voorstel naar de commissie terug te zenden.

De heer Kerkman had dit bezwaar, dat het altijd
dezelfde "tien of twaalf mensen zijn, die in aan-
merking komen als er weer werk is. Zijn de ander»
honderdvijftig werklozen dan onbekwaam of onvol-
waardig?

De heer Suerink was met het antwoord van den
wethouder niet tevreden. Er moet een betonnen
trap worden gemaakt, die niet elk jaar hersteld'
behoeft te worden. Hij dankt er voor, dat er min-
derwaardig werk wordt gemaakt.

Ook de heer Molenaar was niet bevredigd. Er zün
meer mensen, die in aanmerking komen voor te-
werkstelling dan het kleine aantal, dat altijd wordb
uitgekozen.

Wethouder Slegers deed daarna allen bevredi-
gende toezeggingen.

Hierna kreeg de heer Molenaar gelegenheid zü'n
bezwaren te uiten tegen de wijze van werken btf
Maatschappelijk Hulpbetoon. Vooral de toepassing
van het verhaal op gesteunden is z.i. niet juist. Een
bedrag van f 3000 verhaal op een totale begroting
van M. H. van ƒ 14.000 wijst daar op.

Naar de mening van wethouder Slegers wordt
grote soepelheid betracht; dit blijkt hieruit juist,
dat op een begroting van M. H. van ƒ 14.000 slechts
ƒ 3000 verhaal wordt toegepast. Uitvoerig ging spr.
de aangewezen gevallen na; hij zag in de bezwaren
iets persooniyks.

Dat kon de heer Molenaar niet aanvaarden. HU
gaf „los van de franjes, die er aan hangen," de
zaak zuiver en pleitte in den brede voor sociale
rechtvaardigheid.

Wethouder Slegers kon geen nadere toezeggingen
doen.

De heer Joustra maakte nu enkele opmerkingen
over de prikkeldraadafscheidingen aan de Zand-
voortselaan tussen rijwielpad en rijweg. Er zitten
gevaren voor wielryders en wandelaars aan; er Ja
dezer dagen een paard ernstig gewond. Waarom
kan er geen gewoon staaldraad komen? vraagt spr..

Wethouders Slegers verklaarde, dat prikkeldraad
nodig was om te voorkomen, dat de jeugd de be-
planting vernielt, zoals op andere plaatsen in de
gemeente gebeurt. Op verscheidene andere punten
in de gemeente zyn prikkeldraad-afzettingen ge-
maakt en er worcen geen bezwaren geuit. Waarom
dan wel aan de Zandvoortselaan? Deze bescher-
ming is zeer nodig.

De heer Molenaar citeerde de Bouwverordening
om aan te tonen, dat het gebruik van prikkeldraad
bü afzettingen verboden is. Hij verzoekt daarom B.
en W. onverwijld dit prikkeldraad te doen verwU-
deren.

De heer Joustra zag het gevaar, dat bij vernieling
van eigendommen de gemeente voor schadevergoe-
ding zal worden aangesproken.

De Voorzitter stelde de vraag of het ongeval, dat
een loslopend paard is overkomen en dat spr. toe-
treurt, reden moet zyn om dit prikkeldraad on-
middellijk weg te halen. Het beste is een ruiter-
pad aan te leggen; B. en W. zijn daarover met de
Amsterd. Waterleiding in bespreking. Het behoud-
van het prikkeldraad is echter van belang voor het
veilige verkeer. De Zandvoortselaan zal binnenkort
voorrangsweg worden. Dan is het gewenst, dat wiel-
rijders en wandelaars niet op elk punt de weg kun-
nen oversteken. Overigens is een bescherming van
de beplanting zeer noodzakelijk met het oog op de
lusfc tot ruïneren, die herhaaldelijk aan de dag
komt.

De -heer Joustra was er niet mee ingenomen, dat
de Zandvoortselaan voorrangsweg wordt. Zo snel
behoeft daar niet te worden gereden.

Dit is ook niet het motief, antwoordde de Voor-
zitter; maar er komen zoveel zijwegen op de Zand-
voortselaan in deze gemeente en in Bloemendaal
uit, dat het in het belang van het verkeer is, voor-
rang te geven aan de hoofdweg. Het beroep op art.
15 der Bouwverordening, dat de heer Molenaar
deed, gaat niet op. Spr. toonde dit aan door het
artikel voor te lezen.

De interpellatie was hiermee afgelopen.
Het prikkeldraad blijft dus l



STREEPBROEKEN, REUZE VOORRAAD.
Voor werkelijk goede
B e d r ij f s k l e d i n g

die U lang dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

F a , v » H E N S E N
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren broeken, blauwe
Jasjes, Kapsters j assen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.
Voordelige partij JONGENSBROEKEN vanaf ƒ 1,25

JONGENSPAKJES en PLUS PODRS.
Regenjassen in Egypt. linnen, Tweed en Gabardine.
Levering ook tegen crisis-, spaar- en voorschotzegels

SPORT

VOETBAL

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Uitslagen van Zondag j.l.:
HPC 2-Zandvoort 2, 2-0.
Zeemeeuwen 4-Zandvoort 4, 1-3.
Zandvoort jun. b maakte een vergeefse reis naai

Edo jun. c. De tegenpartij bleek niet aanwezig.
A.s. Zondag is het eerste elftal vrrj. Zandvoort 2

speelt een thuiswedstrijd om 2 uur tegen Vliegende
Vogels.

Des morgens om 10 uur speelt Zandvoort 3 even~
eens thuis en wel tegen Haarlem 3.

De wedstrijd Zandvoort 4-Spaarnevogels 2 is uit-
gesteld.

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEtTWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358
Uitslagen van Zondag I.I.:

Zeemeeuwen 2-Spaarnevogels, 5-1.
Zeemeeuwen 3-Bloemendaal 3, 1-1.
Zeemeeuwen 4-Zandvoort 4, 1-3.

Vastgesteld voor Maandag, 2e Finksterdag:
Edo 2-Zeemeeuwen 2, 2 uur.
EHS-Zeemeeuwen 2, 2 uur.
DOA-Zeemeeuwen 4-1.
Bij de op Maandag 1.1. gehouden verloting ten

bate van het trainingsfonds (witte loten) is het rij-
wiel gevallen op no. 2589 en het gouden horloge op
no. 371.

Maandagavond 27 Mei Alg. Vergadering in „Ons
Huis".

A.s. Maandagavond 8.30 uur bestuursvergadering
ten huize van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

MAANDELIJKSE WEDSTRIJD.
Op de banen van de Kennemer Golf en Country

Club werd Zaterdag en Zondag de maandelijkse
•wedstrijd gespeeld. Het was een 18 holes handicap
rnedalplay-match, waaraan door 45 spelers (sters)
werd deelgenomen. Van de dames eindigde mej.
iN.Siewertsz van Reesema(SO) als eerste, door rond
te gaan in 67 netto. Tweede der dames werd mej.
T. v.d. Laan (19) 68. J. W. van Hoey Smith (30)
•wist beslag te leggen op de herenprijs met een
score van 58 net. Als tweede van de heren eindigde
P. Elhorst (14) met 71 net.

M l E P V A N E G E R E N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
'Handbal Secr. P. Heinstraat 6.

Terugziende op de afgelopen weken, valt alleen
te memoreren de overwinning van onze heren op
BGV. Na brj de rust met 3-0 te hebben achterge-
staan, gelukte het ons door enthousiast en goed
samenspel hen met 678 te verslaan. Jammer was
het dat de revanchewedstrijd op Hemelvaartsdag
niet doorging wegens onvolledig opkomen van BGV.

Ook de vriendschappelijke wedstrijd tegen Am-
sterdam-Z. kon geen doorgang vinden, daar deze
vereniging niet meer over een herenelftal beschikt,
terwijl haar dameselftal voor de competitie moest
spelen.

Met Pinksteren zijn onze elftallen vrij. Ook
vriendschappelijk wordt er niet gespeeld.

Rest ons alleen nog te vermelden, dat ons lid
Jopie Molenaar in het Haarl. dames-elftal is ge-
kozen, welk elftal 2e Pinksterdag a.s. in Den Haag
uitkomt tegen het Haagse dameselftal. Bravo Jopie!
Houdt de naam OSS in den Haag hoog!

GEOPEND.
Naast de vele reeds bestaande zaken in Nederland

heeft C Hoyng N.V. Zaterdag j J. ook in Zandvoort
in perceel Grote Krocht 8 een magazijn in huis-
houdelijke en luxe artikelen geopena.

Een zaak die een goed figuur maakt, zowel wat
het interieur als wat de artikelen betreft.

Een keurcollectie v. luxe voorwerpen is aanwezig,
wat vooral door de dames zeer op prijs zal worden
gesteld.

Ook in de afdeling Gero-zilver en huishoudelijke
artikelen is er een verscheidenheid uitgestald, die
iedereen zal aantrekken. H«t is thans de moeite
waard de smaakvolle etalage eens te gaan bezichti-
gen.

Zandvoort is weer een zaak rijker geworden, een
zaak met cachet.

l MEI-VIERING.
Woensdag werd door de SDAP in gebouw „Mo-

nopole" de l Meidag gevierd. Des middags werden
onder leiding van de Soc. Dem. Vrouwenclub voor
de kinderen enige films gedraaid, die zeer in de
smaak vielen, terwijl voorts versnaperingen werden
rondgedeeld.

Des avonds was de zaal goed bezet, toen de heer
A J van der Moolen de bijeenkomst opende. Nadat
De Stem des Volks" onder leiding van den heer J.

Post enige liederen had vertolkt, voerde de heer
Mr A. de Roos uit Amsterdam het woord. In 't brj-
zon'der werd gesproken over het verleden, het heden
en de toekomst.

Na de pauze voeröe de toneelvereniging „Op
Hoop van Zegen" met veel succes op de één-acter
Naar betere tijden", waarna „De Stem des Volks"

het programma besloot. De geslaagde bijeenkomst
werd met een kort woord door den voorzitter geslo-
ten.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

PINKSTER-AANBIEDING

„De Wolbaal"
Koopt voor de Pinksterdagen uw zomerkleding bij ons!

79 et; Dames Jarretelgordels 45 et; Corsetfen
met zijsluiting ƒ 1,85; — Alle soorten wol nog
spotgoedkoop! ! !
In kousen en sokken hebben wij de
grootste sortering l
Sterke zijden Kousen 39 et; Fil d'écosse 49 et,
per 2 paar 85 et; Natuurzijden dameskousen,
links geweven 68 et; Zrjden Siffonkousen, links
geweven ƒ 98-115; Wollen Herensokken 59 et;
2 pr ƒ 1,10; in fil d'écosse 29 et; Dames Sport-
kousen 79 et; Kindersportkousen, alle kleuren
vanaf 29 et.
Let vooral op onze spotgoedkope
aanbieding in alle soorten vitrages,
afgepaste gordijnen, kleedjes en plank'
doeken !

Dit koopt u aiieen in DE WOLBAAL, Schoolplein 4 hk Willemstraat

De nieuwste Damesjaponnen vanaf ƒ 2,45; de
nieuwste Kinderjurkjes vanaf 69 eb. Meisjes
Overgooiers 98 et. Dames Zomerpullovers, Jets
moois 98 et; Dames Blouses, zijden popeline,
%vit en bleu ƒ 1,49; Dames Schorten met pof-
mouw, gebloemd ƒ 2,45, met Ritzsluiting ƒ 2,95;
Witte Damesj assen m. en z. pof mouw ƒ 1.49;
De nieuwste Herenpoloshirts vanaf ƒ 1,35.
Jongens Overhemdjes vanaf 69 et; Heren Zelf-
binders 35 et; voor jongens 25 et; Heren Inter-
lock hemden en broeken, korte pijp 59 et;
Zijden damesondergoederen bij ons
goedkoop en prima
Hemdjes en Directoires 79 et; Zijden Onder-
jurken vanaf 98 et; Dames Camisoles en Direc-
toires, Interlock met zijde 59 et; Pracht zijden
damesnachthemden ƒ 1.79; zijden Bustehouders

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Hulzen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. -Tevens belasten wij ons met het huurïnnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bled. Inlichtingen kosteloos.

Voorschotbank „Vesta"
maakt bekend dat tot plaatselijk vertegen-
woordiger is aangesteld de heer

J, H, ter Wolbeek
Hugo de Grootstraat 19 Zandvoort, welke
gemachtigd is gelden te ontvangen en voor
kwitantie te tekenen. Houders van zegel-
boekjes kunnen zich aan dit adres melden.

MAGAZIJN L I B E L L; E
heeft een keur van

Swingrokjes en plisee
De nieuwste Hoofddoeken in zijde en georgette.
Grote sortering Dames- en Kinderkousen en Heren
sokken. Wol en Handwerken. Badartikelen.
Luxe Glas, Porcelein en Aardewerk.

GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

ATTENTIE
Voor Begrafenissen en Crematies, alsmede
verzorgen (ontwaden) van overledenen wende
men zich tot

J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2 TEL. 2069
Ook voor Begrafenissen jn andere plaatsen.
Sterk concurrerend. Prima Referenties.

Voor de feestdagen
fijne vleeswaren optafelonze

LEVERWORST,
GEKOOKTE WORST
BLOEDWORST
HAM .. ..
PEKELVLEES
ONTBIJTSPEK

per ons 8 et
per ons 10 et
per ons 10 et
per ons 18 et
per ons 16 et
per ons 15 et

RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ

J. BAKKER & ZOON
KLEINE KROCHT l v.h. Kerkstr.36 TEL. 2432

Grote sortering 2e hands ledikanten,
bedden en meubelen

en vele andere goederen.

N»V* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Het Bloemenhuis
heeft een ruime keuze in

BAKJES EN POTJES voor
MOEDERDAG
HALTESTRAAT 65 bij de Zeestr. TEL. 2060

Slijterij-Wljnhandel

Het adres voor:

Gedistilleerd
Wijnen
Bieren
Minerale wateren
Limonades

BRINK
Grote Krocht 28
Telefoon 2654
Sedert 1924.
Filiaal:
Heemstede.
Zandvoortsel. 119
Telefoon 27926

'N AARDIG FRUITSCHAALTJE
is een welkom geschenk voor

Moederdag
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

W. BOS - Haltestraat 62
Telefoon 2290

Verduisteringspapier
op rollen van 50-75-100-120 Cm

Eerste Zandvoortse Papierhandel
F. M. VAN DEURSEN.

Rozennobelstraat 18, hoek KI. Krocht
Telef. 2507

Naar het „Babyhuis"
STRANDHOEDJES 59 Ct
STRANDPAKJES 115 et J
BADPAKJES 99 et l
SOKJES 19 et
SCHOENTJES 39 et

Speciaal adres voor:
Handwerk Cape, Baby Manteltjes, Mutsjes i
en witte Baby-jurkjes enz.

Zie de etalage !

N* van Bilderbeek
Grote Krocht 5a

Volksdrogisterij
K. wan tier Poorten
Aannemer van Schilderwerken.
Inzetten van Ruiten.
GRONDVERF, per kg vanaf 40—60 et
BEHANGSEL, per rol vanaf 10 et
Behangfournituren, Carbolineum, Kalk," Cement.

SPOORSTRAAT 22
Telefoon 2774

onze Pinksterreclame bij ieder op tafel
Wij geven alleen Zaterdag bij aankoop van 50 cent vlees:

1 ons overheerlijke ham
en 1 ons rookvlees v.h, muisje

voor slechts 25 cent
Heden Vet Kalfsvlees,
Prima Blank Gelders Varkensvlees.
Ons Rundvlees, fijn van geur en smaak.

Onze roem: 3 pond gehakt half om voor slechts 85 et
Gebraden Rosbief, per ons 16 et
Gevulde Kalfsborst, per ons 16 et

Loop niet verkeerd!
Alléén Haltestraat 5

Je adres voor de Pinksterdagen.

Ziet de etalage wan

„DE CONCURRENT"
Telefoon 2994 Horen en bezorgen zonder prijsverhoging:.

Grieks,
Latijn, Duits
(ook bijwerken)
door Duitse Lerares (M.O.)

Privéles én cursusles.

Oranjeflat 55
Zandvoort

MOBILISATIEBANDEN.
Het gedwongen verlaten der eigen haardsteden

moge voor onze „jongens" vaak onaangenaam, ja
zelfs ellendig en soms niet minder dan fataal zrjn,
de verspreiding van de vele duizenden soldaten over
heel Nederland heeft ontegenzeggelijk toch ook vele
goede zijden, én voor de soldaten én voor de -bur-
gers. Brj de aanraking dezer beide groepen onzer
bevolking ontstaan soms banden, die hechter blü-
ken te zijn dan men wel zou denken. En nu doelen
we heus niet op de banden tussen hij-t j es en zü-itjes,
maar op de doodgewone vriendschapsbanden. Deze
toch zijn hier op Zandvoort ontstaan tussen mili-
tairen en burgers en ontstaan nog dagelijks.

Een heel duidelijk bewrjs hiervan gaf ons de heer
T. Kerkman, die als cantinebeheerder contact naar
beide zijden heeft. Hij is n.l. op bezoek geweest brj
de hier kortgeleden gelegerde huzaren, die nu elders
hun tenten hebben opgeslagen. En zij verzochten
hem door middel van ons blad hun groeten over
te brengen aan de inwoners van Zandvoort en mee
te delen, dat het scheiden van Zandvoort velen
hunner werkelijk zwaar was gevallen, en dat zrj
nog lang aan Zandvoort en vele zijner inwoners
zullen terugdenken niet zeer vriendschappelijke ge-
voelens.

Dat wrj — die als Redactie van dit blad dat con-
tact tussen burgers en militairen in den beginne
hebben trachten te bevorderen — thans ook gaarne
voldoen aan dat ons door den heer Kerkman over-
gebrachte verzoek, spreekt wel vanzelf. Even van-
zelf, als dat we aan de soldaten, die er om vroegen,
toezegden hun ons blad geregeld te zullen .toezen-
den, opdat zij nog enig contact met hun Zandvoort
zullen behouden.

Medeburgers in soldatenpak, hier en ginds, houdt
goede moed. Eens wordt het weer beter, én voor U
én voor ons, en dan komt gij als logé of als badgast
naar ons Zandvoort. Tot ziens!

Bovenstaande werd gister 9 Mei geschreven.
Nu zouden we 't anders hebben gedaan, maar

daarvoor is thans geen tijd.
Nogmaals, makkers, houdt goede moed!

REDACTIE.

WONINGBUREAU
„KEN N E M E R L A N D "

HOGEWEG 62 (Tei.2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerln-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. - Inlichtingen gratis.

Schildersweik is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2406 Dam & Co., N.V. Vleeswaren- en Conserven-

fabr.; v.h. van; (Leek, Gr.), Vert. C. Boersïaa,
Zandvoorteelaan 158.

2035 Donker, H. A., Hotel-agenturen, Zandv.l. 14.
2270 Dudok van Heel, H. J., flat 59, Burg. Engel-

bertsstraat.
2895 Epstein, E. H., Burg. Engelbertsstraat 35.
2190 Gatsonides, M., Zandvoortselaan 267, Bentv.
2168 Hotel en Pension „Lido", L. Krabshuis, Boul.

de Pavauge 18.
2583 Kappen, Mr. K. S. van; Oranjeflat 37.
2817 Leeuwen Boomkamp, p. van, Burgem. Engel-

bertsstraat 53. '
2310 Mrje, W. van der, Melkhandel, Koningstr.18.
2670 Onderling Hulpbetoon, Penningm. A. Kalff,

Nieuwstraat 15.
2417 Pension Beau Séjour, Eig. P. Kirbis, Bad-

huisplein 1.
2960 Rouffaeur, Chr. Woningbureau, Beëdigd Ma-

kelaar, Kostverlorenstraat 24boven.
2397 Rienstra's Visrestaurant, Strandwég 6,
2251 Scheltens, A. Wilhelminaweg 16.
2494 Schipper, G., Accountant, Boulev. P. Loot 51.
2292 Schipper, P., Kostverlorenstraat 30.
2551 Schoonmaakonderneming, Algem., (A.S.O.),

de Ruiterstraat 3.
2787 Snijders J., Burg. Engelb.str. 51, Oranjeflat.
2781 Teljer, C., Burg. Engelb.str. 43, Oranjeflat.
2497 Tuyten, A. M., Hogeweg 16.
2628 Vonk, K., Makelaar, Westerparkstraat 29.

GESLAAGD.
Woensdag 8 Mei slaagde te Amsterdam voor de

•Centrale Leerlingen Commissie, de hr IJ. de Jong,
werkzaam brj Gertenbachs Drukkerij, voor het exa-
men leermeester-gezel machinezetten, terwijl de hr
J. Keur, werkzaam brj de Erven Loosjes een gelijk
diploma handzetten -behaalde.

Gevestigd:
Woningbureau
J. H. TER WOLBEEK
H ugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 — 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Huizen geheel en ge-
deeltelrjk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wy ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

C O S T U M I E R E
Mej. Aug» Bisenberger
Patronen naar maat. Pasklaar maken.
Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25
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VASTE VOOBSOHOTTEN.

Een nieuwe vorm van credietvoorziening
ten behoeve van de middenstand.

Totnogtoe — aldus een schreven van de Neder-
landse Middenstandsbank N.V., gevestigd te Am-
sterdam — bestond voor het middenstandsbank-
wezen niet de mogelijkheid om aan middenstanders
credieten te verlenen met een looptijd van bijv. vijf
of tien jaren, dus credieten op lange termijn.

De banken werken met gelden, welke voor het
overgrote deel zonder of met een betrekkelijk korte
termijn van opzegging kunnen worden opgevraagd;
dit is ook bij de Nederlandse Middenstandsbank iist
geval. Indien men dit „korte" geld ara gaan bevrie-
zen door het vast te leggen in „lange" credieten,
zou de bank niet aan eventuele belangrijke opvra-
gingen kunnen voldoen en dus vastlopen.

Brj de credietverlening diende de bank zich tot-
nogtoe dus te beperken tot de z.g. handels- en be-
drijfscredieten, welke slechts kunnen dienen tot fi-
nanciering van voorraden en/of uitstaande vorde-
ringen en welke desgewenst onmiddellijk door de
bank kunnen worden opgeëist.

Tal van middenstanders hebben echter behoefte
aan crediet met lange looptrjd, waarvan — behou-
dena zeer bijzondere omstandigheden — algehele
terugbetaling binnen een bepaalde periode niet kan
worden gevorderd. Dergelijk crediet kan dan wor-
den aangewend voor andere doeleinden dan finan-
ciering van voorraden en/of vorderingen; het z.g.
vaste actief (onroerend goed en verbouwing daar-
van, inventaris, machines e.d.) kan er mede worden
gefinancierd.

Dank zijn een nieuwe Regeringsmaatregel is de
Nederlandse Middenstandsbank thans in de gele-
genheid gesteld lang-lopende credieten, z.g. vaste
voorschotten, te gaan verlenen. Bij de begroting
voor 1940, welke kortelings door de Eerste Kamer
werd goedgekeurd, is n.l. een regeling getroffen,
krachtens welke de Bank de in vaste voorschotten
gestoken gelden zo nodig vlottend kan maken, waar
door het banktechnisch bezwaar van financiering
van lange credieten met korte gelden is opgeheven.

Ter vermijding van mogelijk misverstand zvj al-
lereerst opgemerkt, dat de Bank de vaste voorschot-
ten verstrekt voor eigen rekening en risico. Bij de
verlening van Bijzondere credieten en Werktuigen-
credieten komen onverhoopte verliezen voor reke-
ning van de Staat; ten opzichte van de vaste voor-
schotten heeft de Staat de liquiditeit gewaarborgd,
maar eventuele verliezen komen ten laste van de
Bank. Dit betekent, dat voor de vaste voorschotten
dus een zekerheid dient te worden gesteld zoals
voor normale credietverlening geldt. De Staat ver-
leent hier opnieuw een zeer te waarderen medewer-
king ten behoeve van het middenstandscrediet, doch
men mag de verlening van vaste voorschotten niet
beschouwen als een credietvoorziening ten behoeve
van in meer of minder ernstige moeilijkheden ver-
kerende middenstanders. Ter voorkoming van te-
leurstelling dient dit duidelijk te worden gezegd.

De vaste voorschotten worden verleend met een
maximum-looptijd van tien jaren; ook kortere loop-
tijden zijn dus mogelijk. Er dient periodiek op te
•worden afgelost. Het is echter niet altijd noodzake-
lijk, dat een crediet, hetwelk bijv. voor een termijn
van vijf jaren verleend wordt, in die vijf jaren door
periodieke aflossingen geheel wordt terugbetaald;
het restant moet dan — behoudens verlenging —
aan het einde van de termijn in eens worden afge-
lost.

Buiten de mogelijkheid van verlening van vaste
voorschotten vallen de ambachtspatroons en klein-
industriëlen, die een crediet op langere termijn be-
hoeven voor het_ aanschaffen van machines en
werktuigen en voor het verbeteren, van hun tech-
nische outillage in het algemeen, daar voor deze
categorie het z.g. Werktuigencrediet is bestemd. Een
ambachtspatroon of klein-industrieel kan dus wel
een vast voorschot krrjgen bijv. voor de verbouwing
van werkplaats of fabriek.

Aanvragen voor vaste voorschotten kunnen wor-
den ingediend bij de kantoren van de Nederlandse
Middenstandsbank, waar men tevens alle gewenste
inlichtingen kan verkrijgen.

*»*
Het is gewenst, nu er tal van „soorten" van mid-

denstandscrediet zijn ontstaan, een beknopte op-
somming te geven van de thans bestaande moge-
lijkheden:
a. het normale handels- en bedrij f scrediet;
b. de vaste voorschotten, waaromtrent hierboven

het een ander is vermeld;
c. de bijzondere credietverlening ten behoeve van

middenstanders, die1 tengevolge van de in hun
branche heersende omstandigheden in liquidi-
teitsmoeilijkheden zijn geraakt, maar overigens
een volwaardig bedrijf hebben;

d. het Werktuigencrediet ten behoeve van am-
bachtspatroons en klein-industriëlen, die crediet
op langere termijn nodig hebben voor het aan-
schaffen van machines e.d. en/of ter verbetering
van hun technische outillage in het algemeen.

De onder a. en b. vermelde credieten worden ver-
verstrekt voor rekening en risico van de bank; bij
de onder c en d vermelde credieten komen de ver-
liezen ten laste van de Staat.

Ten behoeve van de kleine middenstand zijn ver-
der nog de Borgstellingsfondsen opgericht, door
wier bemiddeling credieten tot een maximum van
ƒ 500,— verstrekt kunnen worden aan in moeilijk-
heden verkerende kleine zakendrijvenden.

Door deze verschillende mogelijkheden is thans
een sluitend geheel verkregen, waardoor een zo
goed mogelijke credietvoorziening van de midden-
stand wordt gewaarborgd. Dit betekent natuurlijk
niet, dat aan de credietbehoefte van lederen mid-
denstander kan worden tegemoet gekomen; elke
credietverlening — hetzij deze voor risico van de
bank, hetzij deze voor risico van de Staat ge-
schiedt — is aan bepaalde normen gebonden en
niet alle credietaanvragen vallen binnen het kader
van deze normen. Hoewel dus niet te bevredigen
credietvraag zal blijven bestaan, Is, mede — of lie-
ver vooral — door maatregelen van de Begering,
een complex van credietmogelrjkheden geschapen,
hetwelk de middenstandscredietvoorziening in Ne-
derland gunstig doet afsteken bij die In de meeste
andere landen.

Doe Uw Pinksterbestelling
bij een Modelvleeshouwerij, die Ie kwaliteit levert

Hollands rundvlees
tegen lage prijzen
Doe heden nog een proef bestel l ing
ONS BEKEND TWAALF-UURTJE:
l ons LEVERWORST, 1/3 °HS PEKELVLEES
l ons ROOKWORST voor 25 et
GEBR. ROSBIEP, per ons 18 et
PEKELVLEES, per ons 16 et
LEVER, per ons 16 .et
TONGEWORST, per ons 16 et
enz. enz. enz.

J. J. SPiERS
HALTESTRAAT 30 HALTESTBAAT 2175

TENNISSCHOENENl lWITTE SCHOENEN
voor heren, dames en kinderen

Alph. Sprengors
Grote Krocht 13, telef. 2106

SANDALEN

De HERENSALON van

SPOELDER'S
KAPPERSHUIS

is 2e Pinksterdag geopend tot 12 uur

ÏALTESTRAAT 14 TELEFOON 2462

Zandvoorts verkooplokaal
Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Voor de[eerstvo!gende veiling kunnen goede-
ren ingebracht, desgewenst gehaald worden

Geef Moeder 'n geschenk,
dat maanden duurt!

Geef Moeder op Moederdag
een flacon Eau de Cologne
Boldoot. Opwekkend en ver-
frisschend! In sierflacons en
normaal-flacons in prijken van-

65 en 30 cent
Verkrijgbaar brj:

Drogisterij

L» Blaauboer
Haltestraat 46 - tel.2392

1OO
f o vredonheitl

bieden wij U aan in al onze artikelen.

Dameskousen
in natuurzijde, links geweven, matzrjde, de
nieuwste kleuren, vanaf oq f. p n t

Dames- en Kinderjumpers, de laatste snufjes

Ruime sortering in
Delana-goederen

Voor de kinderen, aardige Kniekousjes en
Sokjes.
Alleen bij ons:

Amerikaanse trainingspakken
Nog steeds zijn wij het aangewezen adres
voor BUSTEHOUDERS en COBSETTEN
voor elk gewenst figuur.
Wü geven VAC A-bonnen. - Zie onze etalages

Koopjoshuis
KERKSTRAAT 32-34 TELEF. 2391

Als reclame:

geheel complete Permanent f 1.50
DAMES- EN HERENKAPSALON

B. VAN DER BIJL
Haltestraat 32a

Weest op Uw hoede!
Als de mot komt in het land,
heb dan alles bij de hand,
als Motkogels, Mtotzakken in verschillende
prijzen.
Wrj hebben een grote sortering

SCHOONMAAK-ARTIKELEN enz.
Drogisterij J» C A, Stijnis
ORANJESTRAAT 7 - Telefoon 2327

Het mooiste geschenk!
Leuke Kinder-Foto 's
brj U aan huis opgenomen

Serie van 6 verschillende opnamen f 4,50
Formaat 13x18 om.

Wrj fotograferen met onze speciale filmverlichting
zowel overdag als 's avonds.

Foto-Technisch Bureau „Succes"
PARALLELWEG 39 ZANDVOORT

Zoet" zuur
in blik. Merk Knak.
Uit voorraad leverbaar 10 litertalikken è, ƒ 1,50.

Vishandel

Piet Paap
HALTESTRAAT 61 — TELEFOON 2171

Voor Moederdag
hebben wij een ruime keuze LUXE DOZEN

Bonbons, Chocolade en Delicatessen.

L. DE ZWARTE
Zeestraat 64
hoek Haltestraat telefoon 2150

n De ideale brandstof
voor de
warmwatervoorziening !

Gasapparaten
in huurkoop
te verkrijgen l

Gas Gcysets
Kokend waterapparaten
Kookketels
Boilers

leveren water van
elke gewenschte
temperatuur en
hoeveelheid.

Inlichtingen Toonzaal-Gasbedrijf» Oranjestraat 2a

l j EEN OUDERWETSE WINTER.

Terwijl in ons land en in een zeer groot gedeelte
van Europa de winterkoude van zodanig karakter
en van zo lange duur was, dat de winter van 1940
ontegenzeggelijk als „ouderwets" en „zeer streng"
te betitelen is, maakten berichten uit Zuid-Ameri-
ka melding van abnormale warmte, en kwamen in
verschillende gebieden (o.a. Turkije en Grieken-
land) hevige aardbevingen en vaak ook grote over-
stromingen voor, welke veelal zeer aanzienlijke ver-
woestingen aanrichtten. Sommigen meenden uit
deze coïncidentie, te zamen met de huidige oorlogs-
toestand enz., bepaalde gevolgtrekkingen te mogen
maken. Want, waren er voor 1940 niet enige, vrij
aannemelijk klinkende voorspellingen gepubliceerd?
Herinnerden zij zich ook niet, dat er in het optre-
den van strenge winters een ruim 11-jarige perio-
diciteit (denk eens aan: 1917, 1929 en 1940) gecon-
stateerd kon worden, én dat de omlooptijd van Ju-
piter ongeveer 12 jaren bedraagt Hadden zij o.a. in
Januari j.l. enige tijd na zonsondergang niet dat
bijzondere schouwspel boven de Z.W.-lijke horizon
gade geslagen, waar 4 van de 5 voor het blote oog
zichtbare planeten (vanaf de zon gerekend): Ve-
nus, Jupiter, Mars en Saturnus aan de hemel prijk-
ten? Men zou zo zeggen: voor bijgelovige mensen
redenen te over!

Wij willen hier enkele punten eens wat nader be-
schouwen en merken allereerst op, dat er tussen de
samenstand der planeten én de genoemde voorspel-
lingen voor het jaar 1940 wel een zeker verband
zal bestaan. Gedurende het gehele jaar 1940 en een
gedeelte van 1941 zal men vanaf de Aarde de twee
grootste planeten Jupiter en Saturnus steeds in el-
kaars nabijheid zien; ja, zij zullen elkaar in dat
tijdsverloop 3 maal passeren (d.w.z. in conjunctie
zijn), een zeldzame situatie, de z.g. „grote con-
junctie", die o.a. ook 1947 jaren geleden voorkwam
en welke weieens in verband wordt gebracht met
het verhaal der 3 Wijzen. Degenen, die zouden me-
nen dat de ongeveer 12-jarige omloopstijd van Ju-
piter en de 20-jarige periodiciteit van de Jupiter-
Saturnus-conjunctie een merkbare invloed op het
aardse weer hebben, kunnen gerustgesteld worden;
een dergelijk effect zou te vergelijken zijn -met de
door zon en maan op de aarde teweeggebrachte eb-
en vloedbeweging, doch is in verhouding tot deze
te verwaarlozen.

Dat een in de zonne-activiteit optredende gemld-
deld 11-jarige periode, de z.g. zonnevlekkenperiode,
op aarde in tal van verschijnselen valt aan te to-
nen is gemakkelijker te begrijpen; de zon toch is
de warmte- en krachtbron onzer aarde. In verschll-
lende gevallen is er een zeer duidelijk en direct
verband; in de jaren van een zonnevlekkenmaxl-
mum vertoont ook het poollicht de grootste veel-
vuldigheid en uitgebreidheid en zijn magnetische
storingen sterk en talrijk, in de jaren van een zon-
nevlekkenminimum zijn deze verschijnselen van
geringe betekenis. In andere gevallen is het ver-
band iets minder eenvoudig: een 11-jarige periode
is ook gevonden big het onderzoeken van de ringen
van zeer oude bomen; het aangroeien der ringen Is
n! afhankelijk van de regenhoeveelheden en van
de kracht en de duur van de zonneschijn. Bijzon-
der ingewikkeld moet ook het verband met het
weer zijn; een definitief oordeel over de daarop van
Invloed zijnde factoren heeft de wetenschap echter
op dit moment nog niet.

Door het werk van wijlen onzen landgenoot Dr.
C. Easton, betreffende de winters in West-Europa,
beschikken wij thans over een volledig overzicht
van alle winters sinds 1205; een tijdsverloop, dat
lang genoeg is om er eventuele betrekkingen en pe-
rioden uit te halen. Wij weten nu, dat er per eeuw
gemiddeld één allerstrengste winter, 3 tot 4 zeer
strenge en 8 tot 10 strenge winters voorkomen, én
dat er in deze aantallen noch in de strengheid een
noemenswaardige vermindering valt te constateren.

Bestudeert men het verband tussen perioden van
strenge winterkoude en de jaren waarin de maxi-
ma en minima der zonnevlekken optraden, dan
blijkt, dat het voorkomen van strenge, zeer strenge
en allerstrengste winters niet precies aan zonne-
vlekkenextremen gebonden is, terwijl tevens valt op
te merken, dat brj de hevigste winters een duide-
lijke voorkeur voor de naaste omgeving van da
zonnevlekkenmaxima aan de dag treedt.

Wij vonden hierboven een aanduiding van een
overigens nog vrij vaag verband tussen het optre-
den van perioden van hevige en vrij langdurige
winterkoude én de zonne-activiteit. Natuurlijk kan
de vraag gesteld, worden of de meteorologie nog
niet een verder gaande conclusie heeft getrokken
en eventueel tot een voorpelling zou durven over te
gaan. Het antwoord zal daarop moeten luiden, dat
de moeilijkheid van een meer exacte verwachting
vooral ligt in de omstandigheid, dat zelfs een vrij
geringe vermeerdering van de sneeuwval er veel toe
kan bijdragen om de wlntertemperatuur omlaag te
brengen; doch ieder weet uit ervaring welk een
wispelturige factor de neerslag nu eenmaal is, er
zijn slechts geringe verschillen in omstandigheden
nodig om aanleiding te geven tot regen in plaats
van sneeuw. Dat de sneeuwval een zeer belangrijke
factor is blijkt zowel uit de kronieken als in de te-
genwoordige tijd; een waarlijk strenge winter zon-
der ingesneeuwde dorpen, treinen, enz. kunnen wij
ons niet voorstellen. Gelijk ook dit jaar het geval
was, werd de strenge winter ingeleid door zware
sneeuwval in Noord-Europa en Noord-Duitsland;
doch de echte winterperiode begon in ons land eerst
recht, toen er ook hier een .flink pak sneeuw ge-
vallen was.

De grote overstromingen in Z.O.-Europa in het
begin van deze winter dient men te zien als een
uiting van de strijd om de heerschappij tussen de
winterkoude en de in het Middellandse Zee-gebied
aanwezige wanne luchtstromingen. De aardschok-
ken dient men in hoofdzaak als toevallig optreden-
de verschijnselen te zien, hoewel onderzoekers ook
weieens een grotere activiteit menen gevonden te
hebben in de buurt van zonnevlekkenmaxima. Of
mogelijk de grote koude van invloed is geweest op
het verstopt geraken van anders open holen en ga-
ten In de aardkorst, kan bij gemis aan berichter
niet met zekerheid gezegd worden.

Drs. H. P. TH. VAN LOHTJIZEN.
Uit „Het Kompas".

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ



1 werkelijke Rijwiel herstel Ier
woont te Zandvoort!

Het adres is
H» C» van Nieuwenhuizeo

KONINGSTRAAT 19
GAZELLE RIJWIELEN

7 MEI 1940

Twaalf doffe slagen dreunen door de duistere
nacht De wijzers op de uitkrjktoren, zwak glan-
zend in het spookachtige blauwe lichte dekken el-
kander. De laatste slag galmt lang na, dan klinkt
elleen nog het eentonige, zwakke ruisen der zee.

Twaalf uur, het nrüdderjiachtehjke uur heeft ge-
elfteen. Nu verlaten over de gehele wereld de gees-
ten hun graf! Overal waar de twaalf slagen ge-
klonken hebben.

Wat zie ik daar, wie rijdt daar ginder op een
hoge, witschuimende golf? Ken rjle, donkere schim
nadert langzaam, onheilspellend, het stiand. Zrjn
gedaante deint, steeds dichter en dichter de plek
naderend, waar ik toef Ik wil vluchten, maar nujn
voeten weigeren hun dienst, zrj zrjn vastgemetseld
in het weke, zuigende zand.

Ik ben toch een modern mens, opgevoed met
twintigste eeuwse principes, ik geloof toch niet meer
aan geesten en spookverschrjningen. Waarom wil ik
dan vluchten, waai om lopen koude rillingen langs
mün rug?

Ik lach, de wind vaagt het schiille lachgeluid
langs mijn lippen weg. Wat nadert daar, komend
uit het wjude, ruisende watervlak? Is het een mens,
een verraderlyke mrjn of een gioot stuk wrakhout?

Plotseling staat een donkere gedaante naast mii,
een krakende stem fluisteit: „Wat, o mens, zoekt
grj in dit middernachtehjk uur, aan het strand?"

„Ik weet het met Wie züt grj?"
„Deze stonde is mrjn uur! Vraag- met wie ik ben,

ik kan, ik mag met antwooiden Ik sprak U aan,
omdat ik voel dat gij een. zoekende zijt Misschien,
o mensenkind, kan ik U helpen."

„Waar komt gij vandaan?"
„Vraag met, weet slechts, de ruisende golven

brachten my hienheen Wat zoekt gij? Waarom
staat gij in de eenzaamheid en staart naar de duis-
tere zee? Wacht grj wellicht op de liefde?"

„De liefde! Waarom, gy onbekende, zou ik op
haar wachten? Maakt de liefde gelukkig? Dat heb
ik weieens gedacht, vele, vele jaren geleden. Dat
denken wij allemaal, dwaze mensenkinderen. Maar
wy merken het allen, de liefde zrj berokkent ook
zoveel leed en zy alleen brengt de giote eenzaam-
held. Neen, op de liefde wacht ik met meer!"

„Wacht grj wellicht dan op de waarheid? Dan
moet ik U teleurstellen, de werkeltfke waarheid zult
grj hier niet vinden. Zrj begeeft zich met onder de
mensen. Luister, ook ik heb haai gezocht, maar ik
heb haar nergens gevonden Nu weet ik het, de
waarheid kunt grj slechts in Uzelf vinden Maar ik
wil U zo gaarne helpen, zeg mvj toch wat gy zoekt"

„Ik zal het U zeggen, ik zoek de mens, een echt,
waar mens, een vriend of viiendin die ik geheel
vertrouwen kan. Zeg mrj, waar kan ik deze mens
vinden?"

„Zo'n mens vindt grj nergens en toch overal. Zrjt
gy zelf zo'n echt mens?"

„Ik geloof van wel!"
„Zvjt gil dan te vertrouwen? Zegt gij steeds de

waarheid, doet gvj altijd datgene wat uw hart TJ in-
geeft? Ook grj zult deze vragen met met „ja" kun-
nen beantwoorden, gij met en velen met U met.
Ik ben ook met brj machte U te helpen Ga naar
huis, go wacht tevergeefs.'"

„Goedennacht!"
Mrjn hand, die ik hem wilde geven, greep in de

leegte. Niemand stond naast mt). Had ik mrj alles
verbeeld?

Naar huis keerde ik terug, even eenzaam als ik
het verlaten had. Ik zoek de mens!

EBIC W.

Jim, de zoon van Bobby

Wordt zó 's mans woede opgewekt,
Dat htf pardoes weer lopen kan'
O Jim, o Jim, je gaat er an!
Jim, die zich met wil laten pakken,
Vlucht boven op een stapel pakken,
Waarop de molenaar verdwynt
En met een groot geweer verschijnt.

28. „Het schot ging af, de rook sloeg neer",
Maar daar het üs'lrjk schietgeweer
Met hagelkorrels was geladen,
Kun je 't gevolg meteen wel raden:
De arme Teun schoot met één schot,
Zrjn eigen baaltjes bloem kapot;
De witte wolken stoven rond,
En Jim was steeds nog kerngezond.

Een

Waag
onze artikelen:greep t

FIJNE ZIJDEN KOUSEN . . . . 49 et
LINKS GEWEVEN KOUSEN 59 Ct
ZWARE MATZIJDEN KOUSEN . 85 Ct
FIJNE CHJFFON KOUSEN .. . 95 et
GEFLATTEERDE KOUSEN .. 59 Ct

ZIJDE POPELINE DAMESBLOUSES ƒ 1,49

In onze heren-afdeling vindt U een pracht-collectie
Heren Overhemden, Dassen, Sokken, Poloshlrts en
ondergoederen.
POLOSHIRTS met lange mouwen .. .. 69 et
Voor de kinderen hebben wrj leuke gebloemde Over-
gooiers, maat 50 98 et
De nieuwste JURKJES, vanaf 98 et
DELANA Kinderblouses, zuiver wol, maat l ƒ 1,65
DELANA Kinderbroekjes, zuiver wol, maat l ƒ 0,95
DELANA Kinderrokjes, gepliss, zuiver wol mt l ,1,90
In VITRAGES en KANTEN KLEEDJES vindt U
bij ons een grote sortering.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Manufactureimiagazijn „De Waag"
Haltestraat 40, Telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J

„Het Kaaspaleis"

Deze Vrijdag en Zaterdag wederom

2 ons ham 25 cent
Grote Krocht 34, telefoon 2014

IBBBMB

Zo juist ontvangen een Belangrijk

keur-collectie zijtien imprimé en vistra-japonnen
in maten 38 tot 54.

Verder veel nieuws In JUMPERS, VESTEN en
BADGOEDEREN.
In KOUSEN de nieuwste kleuren

i i Motie' en SporÉhuis
ZEESTRAAT 18 TELEFOON 2738

BBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Voor
Zonneschermen
Markiezen
Rolluiken
enz.

Enigst vakkundig adres te
Zandvoort

§ Jac-Franssen, Oranjestraat 14, tel, 2470 i
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBHBMRSBHHflBBBBflBBBBBBlIBBBB1

Raad
eens
Moeder...

Raad eens, hoe wij U straks op
Moederdag zullen „bedanken"
voor alles, war U voor ons
deed? Met iets, waarvan U
lang plezier zult hebben . . .
met een flacon

Eau de Cologne

In groote sorteenng en in alle
prijzen brj ons verkrijgbaar:

Parfumerie

W* HILDERÏNG
Kerkstraat 22 Telefoon 2107

Uw adres voor
nieuwe bedden, dekens, vloerbe-
dekking, meubelen etc.

N*V, Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

RADIO-CENTRALE
Ook vom ie badgasten l
Contributie slechts f 2 per maand

Verzoek om aansluiting:

KONINGINNEWEG 19
Tel. 2688, Zandvoort

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en < eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
SWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Voor rijwielen en reparatie

Kramers Rijwielhandel
PARALLELWEG brj Groot Krjkdusn.

Meer dan 20 jaar ervaring
Vakkundige bediening.

BBBBBBBBBBBlBBBBHBBBBBflflBBBflBBBflB

5 TENNIS-SENSATIE1940 |

§ Komt eens kijken naar onze g

§ nieuwste besnarings-inacliine j
De enigste in Haarlem!
Harde bespanning en geen beschadiging van
snaren.
DABMSNAABBESPANNING vanaf f 2,50

• Alleenverkoop van de beroemde Stan-
• daardmerken: Bojar, Lord, Majestic, Big,

Bill, Leader, The Tournament.
Prezen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50

• Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons

S dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen,
Fietsklemmen f 0,75

[Sporthuis TE NUYL
\ Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030
"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
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Voor de Pinksterdagen komen
wij met een nieuwe serie

speciale aanbiedingen
Voor elk wat wils

Attentie! Volgende aanbieding
over 14 dagen!

Cooperatie-nieuws no. 2.
No. 1. Voor de Boterham.
l ons zeer fijne HAM
l ons prachtig RUNDERROOKVLEES
l ons BACON

17 et
18 et
16 Ct

No. Z. Om uw werk tijdens de feestdagen te ver-
lichten:
l bhk DOPERWTEN van 27 et voor . .. 24 et
l bhk RIJSDOPERWTEN van 30 et voor .. 27 et
l blik APPELMOES (Goudreinetten) .. . 22 cfc

No. 3 Voor Dessert:
l pak CUSTARDPOEDER
1 fl. PUDDINGSAUS
te zamen voor slechts 25 et.

En tot besluit:
Half pond frjne LADYWAFELS 24 et
2 ons DELICIA BONBONS 23 et
bü een lekker kopje HAKA-THEE. Dat smaakt!

Deze aanbieding geldt van 9 tot 18 Mei.

CO-OPERATIE „ALLER BELANGtt

GROTE KROCHT 15, TELEFOON °24IO 2e Pmksterdag geopend van 9-12 uur.

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en molen
• worden onderstaande

adressen aanbevolen
P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BBONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HABMS, Zuiderstraat 17a
T. KEBKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KB. PAAP, Foststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VBIES, Haltestraat 55
A.' WEBEB, Koningstraat 45

Grote Krocht 18

Telefoon 2255

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K t R
Grote Krocht 25 naasl Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten alttjd vers.

Prijsverlaging Surprises, v,h. 20 nu 15 et

SIGABETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

••••BBzaaBHBHBBBHHiuHHH
J. SMÏT

GLAZENWASSER
beveelt zich beleefd aan voor

alle voorkomende schoonmaakwerken
KONINGSTRAAT 33
v h. bediende bij J. v. Eerden, Markie- _
zenfabriek en GlazenwasserJU Bloemen- i

_ daal. &

MBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBflBBBHBBflE

Behangselpapier
uit voorraad leverbaar
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VTLTPAPIER en PLAFONDFAPIER
Behangers disponibel. Plaktafel te huur
P. M. VAN BEURSEN

Eerste Zandvoorlsè Papierhandel
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

REPARATIES, DAKWERK, SANITAIR en verder
voorkomende werkzaamheden een goedkoop adres:

W. G. van der Wolde
Lood- en Zinkwerker

Ook in Huurkoop, langdurige garantie.

Zeestraat 54 - Telefoon 2459

«S* .!>>>•»•»



Zuid er ba tl
Sollicitanten
worden opgeroepen
•voor de

DAGELIJKSCHE leiding
in de Gemeentelijke Zee- en Zonnebadinrichting
„Zuiderbad" gedurende het seizoen 1940, met ingang
van l Juni as.
Gewend om leiding te geven en met personeel om
te gaan. Salaris nader overeen te komen, Sollici-
taties uiberUjk 18 Mei as. by den Burgemeester.

Voor direct gevraagd:

loopjongen
Aanmelding Gertenbachs Drukkerij

DANKBETUIGING.
De Ouden van Dagen betuigen hiermee hun harte-
l«ke dank voor deze onvergetelijke dag aan het
Comité voor Ouden van Dagen en aan allen, die
hieraan medegewerkt hebben.

De Ouden van Dagen te Zandvoort.

Ondertrouwd:
JAN SPIERIEUS

en
BENDBIKA ADBIANA

KROMHOUT
aauwehjksvoltrekking Don
derdag 23 Mei as des
morgens 1030 uur, in de
St. Anna Kerk Witten-
trargergracht te Atnster-
dam en te Zandvoort, in
toet Stadhuis te 9 30 uur.

9 Mei 1940.'
.Amsterdam,
ja. Kattenburgerstr.l03=
.Zandvoort, Haltestraat 24
Toekomstig adres: Ooster
burgergraeht 53, A'dam.

TB KOOP: geheel compl.
2 pers. KANO pijn. 5 m
jnet zeil en peddels, tegen
elk aannemehjk bod.
Metzgerstraat 50.

BIEDT ZICH AAN:
Flinke manl. KRACHT,
genegen alle huish. werk-
zaamheden te verrichten,
ook tuinwerk, koken, kwi-
tantie lopen, enz.
Adres te vernemen bur.
Gertenbachs Drukkerij

EENVOUDIG PENSION
gezocht voor kapster.
3ïr. aan Maison „Gerrits",
Zeestraat 30.

TB HU UK GEVBAAGD:
U DIS of hutu-overname v.
3>l,ni. 4 kamers en keuken
Huur pi m ƒ 26 per mnd
Haltestraat 52

GEVBAAGD:
NET DAGMEISJE

lnj 2 pers, van 9-7 uur
3ïoog loon. Mevr v. Beetz,
_Zeestr»at 19a Aanmelden
's avonds van 5-6.30 uur

GEVBAAGD:
NET DAGMEISJE

8-5 uur, ƒ 7,- p w voor
zomer en winter, Prielmk
TBrederodestraat 136.

•Ook m de zomer
FIT - SLANK - LENIG.
T3ij oehtendclub kunnen
^eich nog enige dames (v
iedere leeftijd) opgeven
Dansinstituut Mevi Lily
Orgodet, Kostverloienstr.
36, telef. 2079.

WONINGRUIL.
Gezocht GEM. VILLA te
Zandvoort a zee, m. 6 sl.k
tegen ruime gem. villa te
Bussum m. 8 slaappl., gar
midden Juli tot eind Aug,
Br. ond. no. 424 boekh. fa.
B. Los, Bussum.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobijnestraat 10, kantoor
9-5, 's av. 7-9, Advies ƒ 1.

Familie, wonende te Bus-
sum Burgemeester 's Ja-
cobaJaan 31, tel 3429,dicht

bos en hei zou gaarne
van 15 Juli-15 Aug haar
HUIS RUILEN met fam
te Zandvoort, wonende
aan de Boulevard. Ge-
negen bu te betalen.

TE KOOP:
LIEF PEKINGEES JE, hef
voor kinderen. Prijs bilhjk
Mevr. Andriessen, Zee-
straat 39.

Ook voor de Pinkster
naar v.d. Werff

Alleen deze week
COCOSBANKET

per half pond 15 et

Choc. Bloemen en
Oubhes l1/- ons 15 et

Bumbonen
li/2 ons 15 et

Boomschors"
2 ons 23 et

SUPEA BONBONS
2 ons 23 et

Va uchtenblokj es en.
Assortie li/_, o. 15 et

Zomer Melange
per ons 8 et

Favoriet biseuit
half pond 14 et

Thee Biseuit
half pond 15 et

Reclame Blaadjes,
Kieuw! 4 ons 25 et

Spaanse W^n
per fles 55 et

Limonade Gazeuse
per fles 10 et

Limonade Siroop
per fles 45 et

Gasthuisplein l

Gevraagd 15 Jnli-i5
Gem. Zitk., slaapk., keu-
hen. Gez, 2 gr. kinderen.
T3r. Annegarn Amstelveen
se weg 61, Amsterdam.

"TE HUUR:
GEM. ZIT- en SLAAPK.
met balcon
voor l a 2 peis zondei
kinderen. Gelegen nette
stand bij Tramhalte.
Br. bur. Zandv. Courant
onder no. 44602.

BATA vraagt
NET MEISJE

"voor Kousen-reparatie.

TE KOOP:
2 a-pers. BEDSPREIEN.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij,
onder no 44601

DAT BAD U NIET OEDACHT
•dal uw «choentj»» »o
fijn, >U nlou'w *O"»*"1;woJden a-rep-rw* _Da»
t» Hot work, dat ••» J>«'2
«olijk» ,.»cho«om«6«r'"
maakt*

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Behangselpapier
uit voorraad p.ljn. 40 soorten vanaf 12 et.

Kerrentans Bazar
GROTE KROCHT 14.

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ - TELEF. 2307
Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKK'EN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en l/a kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witfcalk te koop.
PETROLEUM, per liter 10 et

Uw adres voor:

SCHOONMAKEN VAN TE
BETREKKEN WONINGEN
RAAM- en PUIBEWASSING

MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN,
ROLLUIKEN

Speciale tarieven voor HOTELS, PENSIONS en RESTAURANTS.

ALGEMENE SCHOONMAAK ONDERNEMING
Amsterdam, Ltjnbaansgracht 12, tel. 47648. Haarlem, tel. 19621

ZANDVOORT
de Ruyterstraat 3 - Telefoon 2551

Inkomsten-belasting 1940-1941

Uw aangifte biljet wordt deskundig ingevuld door:
J* de Maar - Kostverlorenstraat 31

Telefoon 2712.
Adviesbureau belastingzaken,
Oud-belastmg-ambtenaar.

Tevens mede te brengen het aanslagbiljet Perso-
nele belasting 1939 door hen die daarvoor zajn aan-

Cabaret-Dancing Modern Stationsplein

Feestelijke opening
PINKSTERDAGEN: 11, 12 en 13 Mei

ZATERDAG 11 MEI GALA SOIREE, Aanv. 9
einde 3 uur.

Dansorkest Jack de Vries
en ZIJN INTERNATIONALS.

Glara de Vries, Nederlands beste trompettiste

Attractie: The Song Shakers
bekend radio quartet

voord. SCHOONMAAK
SICO COCOS LOPER ,per meter ...... 148 et
SICO COCOS LOPER, l m breed, per meter 225 et
STERKE COCOS LOPER, per meter .. . 98 et
GEVLOCHTEN DEUBMATTEN
GESCHOREN DEUBMATTEN
VERTO GANGMATJES ..
KEUKENMATTEN ..

139 et
139 et
69 et

168 et

•̂

•
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VLOERBEDEKKING
per meter f 1.15

Me vrouw? f
Een vertrouwd adres voor beslist Ie kwaliteit rund-
kalfs- en varkensvlees, en fijne vleeswaren voor de
boterham tegen de laagste marktprijzen, is en blijft

firma H. van Eieiik & Zoon
SMEDESTRAAT 19, TEL, 2616
2e Pinksterdag tot 12 uur open

GEKLEURDE ROLLEN KASTPAPIEB
STERKE ZEEMLAPPEN
COCOS HANDSTOFFEB . . .
FLINKE FLUITKETEL

.. 14 et
69—39 Ct
.. 24 Ct
.. 84 Ct

PRIMA WEKKERS 174 Ct
GLASPAPIER, per meter 20 et

Ziet de etalages

PASVEER
HALTESTRAAT 27 TELEFOON 28IO ^

^

Schoonmaker!/
onder Rijkstoezicht gediplomeerde
schoenmakers

Haltestraat II, tel. 2612

Wij hebben aardige geschenken
VOOR MOEDERDAG
Luxe dozen Bonbons en Chocolade reeds vanaf 35 et

\Villem van der \Verff
Gasthuisplein 1, telefoon 2129

THEATER
Telefoon 2550, Plr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 11 Mei tot en met Dinsdag 14 Mei
ledere avond aanvang 8 uur. 4 Dagen' 4 Opvoerin-
gen van een groot superprogramma- Metro-Gold-
wyn-Mayer stelt U voor: James Stewart, Joan Craw
ford, Lew Ayres in hun grote superfilm.

Ice follies of I94O
(STERREN GAAN NAAR HOLLYWOOD)
Drie mensen van het variété stonden onder de
schijnwerpers - één ervan, een jong meisje, werd
weggelokt door de pracht en praal van Hollywood ..
de lokkende lichten van Hollywood betekenden voor
haar meer dan de ernstige liefde van een variété-
artist, totdat

Als 2e hoofdnummer: de allernieuwste film. van Pa-
ramount:

DE DUIVEL VAN DE JUNGLE
met Anna May Wong, Eric Bloce, Rudolf Forster.
Nimmer hebt U beklemmender realisme, opzwepen^
der sensatie op het doek gezien. De Maleise jungle
in de greep van een door machtswellust bezeten
tyran. - Toegang boven 14 jaar. - Entree: Parket
35 et, Parterre 60, Stalles en Balcon 75 Loge 90 et,

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
opvoering van:

ICE FOLLIES OF 1940
Een verbluffende, film vol actie en boeiende inhoud.
Entree 20-30-40 cent.

WOENSDAG 15 en DONDERDAG 16 MEI, 8 uur:
TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
opvoering van de grote superfilm der Tobis, welko
nog met in Zandvoort is vertoond.

GEHEIME ZENDER L-B-17
met Willy Birgel, Hilde Weissner, Theodoor Loos.
Een zeldzaam spannende spionnage-film
Spanning! - Sfeer' - Sensatie!

Als tweede hoofdfilm:

De grote Gambïni
Een meesterwerk van den groten acteur Akim Ta-
miroff. . Toegang boven de 18 jaar. - Entree: 30-54
en 75 et, alles inbegrepen.

WEER
een groot aantal

NIEUWE BOEKEN
3040 Andersen, C., Het omlogstestament.
3055 Apon, Jan. Een tip van Brissac.
3041 Asch, Sholem. Een profeet verrast.
3061 Baldwin, F. Het witte paradijs.
3067 Kinderen van Broad-way.
3012 Baxter, G. O. Reata's triomf.
3062 Berry, R. A. Uitgestoten.
3056 Brand, M. De terugkeer van Geraldi.
3077 Speedy knapt het op.
3014 Buren, v. J. Het verborgen document.
3059 Cave. Het verdrag met de dood.
3071 Chalmers, S. De fluisterende geest.
3066 Clark, D. De perfecte politieman.
3088 Coolidge, D. De paardenduivel.
3049 Cunmngham, E. Cow-boy-taal.
3092 Dean, G. A. Het fatale tijdsverschil.
3095 Dclbeke, F. Tussen twee werelden.
3019 Dood, C. de, Nachtschade.
3074 Franken, E. Cornehs Baron ontdekt iets
3010 Grecory, J. De hoogste kaart.
3053 Greig, M. Meisjes zoals er meer zijn.
3046 Grey, Z. Eed der cow-boys.
3081 Guim, T. Rondom pamted-post.
3016 Haalke, M. Gurianna.
3008 Harvey, G. Eerlijk in de echt.
3045 Hauck. P. Met heel uw hart.
3017 Haumerhóg-, Het geval SchUng.
3048 HUI, L. Gr. De plaatsvervanger.
3054 Hofman, W. D. Albino, de schrik van

Arizona.
3085 Jagcr-Meurs. Zo lag het leven voor hen v.o.m.
3015 Jong, D. de, Gastvrouw m het groot.v.o.m.
3036 KarhümaJii. Yryo, de loper.
3075 Kniglit, C. De zwarte sombrero.
2992 Kramer, D. Onrustig is ons hart.
3082* Kuiper, J. E. Willy op het bewoonde eiland.
3035 Lokhorst,, E. v. Veronica (v.oud.m.)

3052 Loring, E. Tussen de pijnbomen
3034 Loring, P. Voor de avond daalt.
3013 Mac Donald, W. C. Het gehemrannige zegel
3033 Majocehi. Chirurg
3079 Man, H. de, Heilig Pietje de Booy.
3047 Mann, Erika. 10.000000 kinderen.
3009 Mann, E. B. Kruit beslist.
3039 Manser, M. Een haai volgt het schip.
3018* Mollman, A. Alles komt terecht.
3069 Moore, A. Kruidamp te Clarion.
3017* Nabben, Jfo. Meisjes met een baan.
3087* Napel, G. Met de trekkers op stap.
3007 Raine, W. M. Als haat regeert
3064 Curly zegeviert.
3093 jeff Gray schept orde.
3099 Randenborch, E. v. Een paradijs verstoord.
3031 Rogers, S. De wolf van Texas.
3063 Rowlands, E. A. Hartenadeï.
3090 Een vrouw zoekt haar recht.
3006 Rubel, J. Zijn laatste wens.
3076 Salminen, Sally. De lange lente.
3060 Savi, E. W. Ten goede gekeera.
3071 Seifert, E. De jonge dokter Galahad.
3011 Scltzer, Jim de pistoolvechter.
3094 Schuttevaer-Veth. Dieuwertje.
3101 Sinclair, Upton. De staalbaron.
3057* Sloot, Gerda v.d. Spriet.
3083 Soest, E. v. De nieuwe koeis. (v.oud.m.)
3084 De kern. (v.oudjn.7
3098 Souvarina, Boris. Stalin en het bolsjewisme.
3032 Thomas, I. Een Cow-boy met vacantie.
3072 Thomson, C. Dokter Casanova.
3050 Todd, Helen. Verlangen naar vrijheid.
3086 Tomson, W. De houtvester van Kenja.
3051 Uden, H. v. 9.34 n m.
3080 Visser-Roozendaal. Het een of het ander
3038 Waltari, M. Wie vermoordde mevr. Kroll.

Gertenbachs
leesbibliotheek
„GELRIA"
Achterweg 1
bij de Haltestraat

•v

l
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Voor de feestdagen;
Komps /ruilhandel

Uw adres
HOLLANDSE ASPERGES, pei kilo . . . 50 et
HOLLANDSE TOMATEN, per pond 25 et

KEMPS FRUITHANDEL
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

Een goed kapsel
is hét

sieraad der vrouw
Bespreek nu reeds voor de as feestdagen;
het voorkomt teleurstelling.

Maïson Stabel
GROTE KROCHT 16 - Telefoon 2759
Vakkundige bediening'.

In de Heiensalon genieten de militairen
reductie op knippen en scheren.

Verkrijgbaar bij

Maison de Nouveautéj
Herenmode - Dameshandwerlcen. " ~
KERKPLEIN 3

Volmaakt is pas Uw dis
als er

vlees van Steensma
op tafel is!

STEENSMA'S
Model vlees houwerij

SCHOOLSTRAAT 3 bij de Haltestr. tel. 2703

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

25. Maar, o wee! 't Begint te waaien.
En de molen gaat aan 't draaien!
Met zyn benen van de grond
Scheert de molenaar in 't rond;
Al zijn schreeuwen helpt geen zier,
Spar tiend gaat hij aan de zwier!
Rik-rak, rik-rak, malen, malen,
Steeds omhoog en dan weer dalen.

26. Ha' Piet, de knecht, komt op 't geraas
Ter hulp gesneld en redt zijn baas;
Geen wonder, dat de arme man
Van schrik in 't eerst met lopen kan l
H|j zet ztfn beste beentje voor,
Maar ach, zyn knieën knikken door;
Kortom hu is geheel van streek
Hu eiet van 't draaien dood'ltfk bleet,

'T WONDER VAN ZANDVOORT
Het adres voor tJG huisvrouw
SWALUESTRAAT 9, HALTESTRAAT 7 - Telefoon 2418

ALS RECLAME GEVEN WIJ:
as. ZATERDAG:

Een. THEEPOT, wit 53 et
3 KOP en SCHOTELS 40 et
l THEEPOT, dec, pracht, v. 1,12 voor 90 et
1 KOFFIEPOT .. . .van ƒ 1,35 voor ƒ 1,13
3 BEKERS, crème 29 et
3 BORDEN, diep 37V-
3 BORDEN, plat 37i£
3 BORDEN, dessert 31 et
2 Stuks Prima TOILETZEEP .. .. 27 et
KEUKENTAFELS, vanaf ƒ 1,20
TRAPPEN, per tree vanaf 27 et
BADKAMERKRTJKJES ƒ 1,30
AFDRUIPBAKKEN 39 et
MOUWPLANKJES 25 Ct
STRIJKPLANKJES 105 Ct
MIAS, 2 klaps, gelakt 45 et
MIAS, wit, 3 lats 22 et

WAFELDOEKJES -
DWEILEN, linnen
GELE STOFDOEKEN
BORSTELS ..
RAGEBOLLEN
BEZEMS
MOLTON DWEILEN

10 et
17 et
10 et
8 et

35 et
49 et
35 Ct

GLAZEN BOTERVLOTEN , GLAZEN JAM-
POTTEN, LEPELVAASJES, LEKBAKJES.
Tevens brengen wU een grote collectie Glas-
artikelen, zoals Likeurstellen, Waterstellen,
Drmkserviezen enz.
Grote collectie Tafel-, Thee-, Ontbrjt-ser-
viezen, Koffie- en Theepotten, Keukenklok-
ken.

Komt U eens een kijkje nemen
en wü zijn ervan overtuigd dat u zult slagen,
Voor Moederdag brengen wij aardige cadeaux

Bloemenmagazijn De Lelie
Doe bij ons Uw bestelling voor

MOEDERDAG
D. VADER, KERKSTRAAT 38 TEL. 2115

m Voor fijne vleeswaren 8
* VAARWERKl

GELDERSE HAM, per ons 7. .. .'. 20 et
GELDERSE SCHOUDERHAM, per ons 17 et
ONTBIJTSPEK, per ons 16 et
SNIJWORST, per ons 16 et
TONGEWORST, per ons 15 et
RAUWE HAM, per ons 18 et
LEVERKAAS, per ons 15 cc
LEVERWORST, per ons. 8 et
SAKSISCHE SMEERWORST, per ons 12 et
GEKOOKTE WORST, per ons .. .. 12 et
BOTERHAMWORST, per ons .. .. 10 et
NIERBROOD, per ons 12 et
BLOEDWORST, per ons 8 et
ZURE ZULT of HOOFDKAAS, per ons 8 et
Prima jonge vette KAAS, per pond 32 et
Heel oude KAAS, per ons .. . . 10 et
Vraagt ons TWAALFUURTJE:
i/„ ons HAM
i/» ons LEVERWORST
if„ ons NIERBROOD
if„ ons GEK WORST

V

voor 25 cent

• ZEESTRAAT 24, TEL. 2961 E
•BEHHI •••••••BHBMWHUIHHH

Wat men dronken doet,
moet nuchter geboet.

Zandv. Blauwe Week Comité.

Het goedkoopste adres
voor uw

groenten en fruit
is en bluft FIRMA v h. TER. WOLBEEK.

Swaluëstraat 2 i i
Tel 2889 - Hotels en Pensions spec. prezen

Verhuurinrichting
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Str&ndwagens,
Ligstoelen, enz.

N»V» Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

EET VIS
met de Pinksterdagen

Wij zijn ruim gesorteerd in zalm
per pond ƒ 1,40.

TONG, per pond vanaf 50 tot 75 et
TARBOT, per pond vanaf 30 tot 50 et
GRIET, per pond vanaf 25 tot 40 et
KABELJAUWMOTEN, per pond 45 et

SCHELVIS, GROTE en KLEINE SCHOL.
Wij hebben een grote partij levende AAL, zeer
blank, per pond vanaf 50 et
BAKPALING, per pond 80 et

Verder: GEROOKTE ZALM, per ons 50 et
GEROOKTE PALING, per pond vanaf ƒ 1,00

Veis gepelde Garnalen, Ponen, Scharren, Harde
Bokking - Vers gebakken Bokking, per stuk 5 et

Zuurwaren. en Visconserven

Vsshsnftef P. Paap
Haltestraat 61 - Telefoon 2171

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltcstraat 33 - Telefoon 2026

Nougat Galettes

Deze week als reclame:
van 50 cent
voor 35 et
p. yz pond

Als extra reclame:
Roomhoorns 4 a 25 cent
Deze alleen Zaterdag en Zondag.
MOEDERDAGTAARTEN .. vanaf 50 et

Zondag 1e Pïnksterdag naar de

bloeiende Betuwe
f 2,25 p.p. Vertrek 9 uur.

Piet Kerkman's
touringearbedrijf

Haltestraat 63 - Telefoon 2214

Moederdag
Wanneer U uw taart voor Moederdag bij

BOSMAN bestelt, is dit een

^bewijs van goede smaak

Banketbakkerij
BOSMAN
KERKSTRAAT 22 - TELEF. 2126

Wagens zonder chauffeur
Rinko Garages

ORANJESTRAAT STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

Pinksterdagen
Hoe U die het best kan besteden?
Op verschillende manieren!
Houdt U veel van wandelen met de kinderen? Koop dan een

Mooie kinderwagen met sierkussen of een wandel-wagentje
Is U een liefhebber van natuurschoon? Koop dan een van die

soepel rijdende rijwielen
die wtf hebben voor Dames, Heren en Kinderen
Wil U echt binnenshuis genieten van muziek? Koop
dan een

radiotoestel
Of houdt u van lezen? Koop dan voor de avonduren

een gezellige schemerlamp of leeslamp
Wij zijn ui al onze artikelen op Rijwiel- of Electra-
gebied ruim gesorteerd ea het laagst in prtfs.

Het is de goedkope Amsterdammer
die de toon aangeeft en bU wie U het best slaagt.

dus naar HENK SCHUILENBURG
ook voor Reparaties. Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974

Groente- en fruithandelaren
en strandventers
die In het bezit wensen, te komen van een

Saneringskaart 1940
vervoegen zich met foto en oude kaart WOENSDAG
15 MEI 8,30 uur in „Ons Huls".

Namens de Sanerings-Commissie van
Haarlem en omstr., >-

M. Kemp, Kerkstraat 35

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
is en blijft toch

1. ). KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Meviouw, Probeert U eens onze heerhjke

schouderham 2 ons voor 32 et
. half pond fijne rookworst

voor slechts 25 cent
KIPS LEVERWORST, per ons ... 14 et
2 ons TONGEWORST 25 et
2 ons HAAGSE LEVERWORST .. 22i/„ et
2 ons BOTERHAMWORSa .. .. 22i/^ et
V. Pond BLOEDWORST 20 et
i/j Pond LEVERWORST 20 et
ROSBIEF, per ons 20 et «
KALFSGEHAKT, per ons .. . . 14 et
SCHOUDERHAM, per ons 17 et
Berliaer Lever
Leverkaas Bacon
Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees via. Cohen
VETTE GOUDSE KAAS, per pond .. 45 Ct
BELEGEN EDAMMER KAAS, p. pond 39 et
2 pak ZELFRIJZEND BAKMEEL .. 25 et
Fondspak Vlugkokende Havermout 18 et
BUS TAFELKOBK 19 et

NESCAFS, de koffie zonder koffiepot of
filter is een Nestlé-product:
Het fijnste kopje koffie voor ongeveer 2 cent
Een tube voor 2 of 3 koppen ƒ 0,10
Een bus voor 35—40 koppen ƒ 0,95
Een bus voor 16—18 koppen ƒ 0,50

/. J. K K OTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 2891 <

„GROOT BADHUIS" HEROPEND.
Na maandenlange arbeid is Zaterdagavond hotel

„Groot Badhuis", thans onder directie van den heer
L. van Sterkenburg uit Noordwuk, heropend. Het
gebouw is geheel gerestaureerd en ongetw^feld een.
grote aanwinst voor de badplaats geworden. „Groot
Badhuis" is Zaterdagavond voor het publiek ge-
opend met een „grand diner gala de fleurs" in de
prachtig versierde eetzaal. Ongeveer 50000 tulpen i
versierden de hal en de eetzaal met nog een schat
van andere bloemen en planten. Ruim tweehonderd
personen zaten bu het diner aan, waarbrj wrj onder
meer opmerkten burgemeester H. van Alphen en
den president-commissaris van „Groot Badhuis",
den heer L. graaf Van Limburg Stirum uit Noord-
wuk. Tijdens het diner werd een cabaretprogramma
afgewerkt, waaraan medewerkten Claire Dutal,
Luciano, Kolt-Branda en de conferencier Marcel
Barger met muziek van het orkest Trabsky.

CABARET-0ANCING
De heer Van Rassel uit Utrecht, exploitant van*

het bekende Cabaret-Dancing „Modern" opent te
Zandvoort ter gelegenheid van de Pinksberdagen,
wederom zyn zaak op het Stationsplein.

Deze opening zal een feestelnk karakter dragen
en heeft plaats Zaterdagavond 9 uur met een Gala-
Soiree tot 3 uur.

Een prima orkest Jack de Vries en zijn Internatl-
onals verzorgt de dansmuziek, terwjjl als attracties^
op het programma staan Clara de Vries, Neerlanda
beste trompettiste en The Song Shakers, bekend
radio-kwartet.

Het begin wordt dus gemaakt, dat het een goeö.-
seizoen moge worden voor heel Zandvoort en du»-
ook voor „Modern".

Aannemersbedrijf

Fa, Luijendijk & Bisenberger
VAN OSTADESTRAAT 23-25 TEL. 2083

Nieuwbouw, verbouw- en
onderhoudswerken

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 12 Mei 10 uur: Ds. D. Tromp.
Maandag 13 Mei 10 u: Dr. M. v.d. Voet Haarlensi

GEREFOKM. KERK IN HERSTELD VEBBAND
Brederodestraat 31

Zondag 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed, Openb. Bel.
5 uur1 dezelfde, H. Avondmaal.

GEBEFOBMEEBDE KERK,
Jullanaweg hoek Emmaweg.

Zondag 12 Mei 10 en 5 uur: Cand. P. v.d. Mye, alh.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brngstraat 15.

Zondag 12 Mei 1« Pinksterdag 1030 uur: Dr. A~
J. van Leusen van Velsen.

In deze dienst zal gezongen worden'door „Credo-
Canto" onder leiding van Felix de Nobel.

In herinnering wordt gebracht dat in gebruik,
wordt genomen de nieuwe bundel psalmen en ge-
zangen. Wie nog geen nieuwe bundel heeft, vrag«
deze aan bij den heer C. Mieras.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer Joh. H", van Oostveen, evangelist te,-

Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Vrüdag 10 Mei Aanvang v.d. Sabbath 7 uur.
Zaterdag 11 Mei Einde v.d. Sabbath 8.34 uur.
Vrfjdag 17 Mei Begin v.d. Sabbath 7 uur.
Zaterdag 18 MeL Einde v.d. Sabbath 8.47 uur..
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T I N 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per Jaar ƒ i,eo
Afzonderlijke nummers ƒ o,lo

Giro no. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

BU contract en in de badgasteniyst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel f 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

De veranderde toestand
Dat in één week tijds de toestand in ons land zó

geweldig zou veranderen, zal wel niemand voor
mogelijk hebben gehouden. Toch is dit zo. En dus
hebben we dat feit te aanvaarden, wat ons als nuch-
tere Hollanders ook wel zal gelukken, al zal het den
één zeker heel wat gemakkelijker vallen dan den
ander.

Ook de redactie van dit blad beschikt daartoe
over voldoende werkelijkheidszin. Van harte hopen
we — en dringen er anders met klem op aan —
dat onze trouwe lezers eveneens blijk zullen weten
te geven van diezelfde werkelijkheidszin Dit toch
zal — nog afgezien van hun eigen belang — de rust
en orde in ons dorp zeer ten goede komen en aan
het dagelijkse leven een zo normaal mogelijk aan-
zien geven En dat is iets wat wij als badplaats in
de eerste plaats nodig hebben.

In hoeverre het zomerseizoen voor onze badplaats
alsnog het seizoen zal kunnen zijn, moet worden
afgewacht, maar vast staat wel, dat dit ten nauwste
verband houdt met een rustige sfeer ter plaatse.
Laat ons daartoe dan ook allen het onze bedragen
door ons ieder voor zoveel nodig aan te passen bij
de in korte tijd zozeer veranderde omstandigheden

REDACTIE

Voor het Ned» Rode Kruis
Op initiatief van een bekend ingezetene openen

wt) bij deze een mschrtfving voor hulp aan het
Ned. Rode Kruis Verantwoordingen zullen regel-

1 matig ui ons blad plaats hebben.
De in dit verband vereiste officiële stappen zul-

len door ons ten spoedigste worden gedaan
Men kan dus toch alvast zijn giften inzenden aan

Gertenibachs Drukkerij, Achterweg 1.
Ie Verantwoording':

Mevr. N. N. . . . . . . . . . . . . . . ƒ 25,-
hr. J ƒ 10,-

~ Hulp aan Rotterdam
Voor dit doel is door Mevr Kroonenberg het ini-

tiatief genomen en kunnen dus ook aan ons Bureau
„Zandvoortse Courant" goederen worden toegezegd

Welke wij dan wekehjks zullen verantwoorden.
Mevr. Kroonenberg: 2 ledikanten, 2 wollen dekens,
l hoofdkussen en dameskleding.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Het bestuur van OSS maakt bekend, dat met in-

gang van Maandag 20 Mei as de turnlessen op
dezelfde uren worden hervat in het Gymnastieklo-
kaal van school C aan de Parallelweg. Wjj wekken
alle leden en adspiranten op de lessen trouw te
bezoeken.

„EXCELSIOR".
merbij berichten wrj U, dat nadere mededelingen

zullen volgen voor Jaarvergadering en repetities

RAADSLID VAN TOOMBERGEN OVERLEDEN
Na een langdurig ziekbed is overleden de heer G

W. van Toombergen, raadslid te Zandvoort, ere-
voorzitter van de toneelvereniging „Phoenix" en
Commissie-lid van de stichting .Wandelpark". Don-
derdagmiddag had de teraardebestlling op de alge-
mene begraafplaats te Zandvoort plaats onder grote
belangstelling. O m. merkten we verschillende auto-
riteiten op, zoals Burgemeester H. v. Alphen, wét-
houders Slegers en v.d. Moolen en den loco-secreta-
ris, den heer W. M B. Bosman.

Afd. N.P.B. Zandv. Kring „Godsdienstig Leven"
Het bestuur van de Zondagsschool heeft besloten

dit jaar evenals het vorige na Pinksteren vacantie
te geven Met September hopen w;j weer te begin-
nen.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 19 Mei 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 19 Mei 10 uur: Ds. P. van der Vloed

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 19 Mei 10 en 17 uur: Dr. N. A Waaning

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Bmgstraat 15.

Zondag 19 Mei 00.30 uur: Dr. W. Banning van
Bentveld.

Geen Zondagsschool.

NED. CBR. GEMEENSCHAPSBOND.

Geen opgave ontvangen.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh, Metzgerstraat

Zaterdag 18 Mei Einde v.d. Sabbath 8.47 uur.
Vrijdag 24 Mei Begin v.d. Sabbath 8 uur.
Zaterdag 25 Mei Einde v.d. Sabbath 9 59 uur.

Voor het

herstellen
van Uw

hakken on zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 31
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HABMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, PakveWstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Bohangselpapier
uit voorraad pjjn. 40 soorten vanaf 12 et.

Korromans Bazar
GROTE KROCHT 14.

UHnMUlHlMBHUUMMMUUHU

TENNIS-SENSATIE1940 «

Komt eens kijken naar onze g
j nieuwste hBsnarin&s-macliinB

De enigste m Haarlem!
Harde bespanning en geen beschadiging van
snaren

__ DARMSNAARBESPANNING vanaf f 2,50
EB Alleenverkoop van de beroemde Stan-
~ daardmerken: Bojar, Lord, Majestlc, Big,

BUI, Leader, The Tournament.
Prijzen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50

= Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons
B dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen,
~ Pietsklemmen ƒ 0,75

Sporthuis TE NUYL
Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030
"••••••••••••••••••••••••••••••ï

'(Goedkoopste adres voorgoed werk
is

A. D. de Best
KONINGINNEWEG 29 - Tel. 225«

Alle reparatlen aan meubelen, bedden, kleden, zei-
len, matten enz. worden zo voordelig mogelijk uit-
gevoerd.

Vraag ook prijs voor nieuw werk
Stalen op aanvraag.

Grote sortering

DAMES- EN KINDERKOUSEN
en Herensokken - Wol en Handwerken — Wol-
len, zijden en Georgette Sjaals. Strandpantalons
Glas en Aardewerk

MAGAZIJN L I B E L L E
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754:

Zandvoorts verkooplokaal
Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Voor dejeerstvolgende veiling kunnen goede-
ren ingebracht, (desgewenst gehaald worden

Weest Uw hoedelop
Als de mot komt in het land,
heb dan alles bij de hand,
als Motkogels, Motzakken in verschillende
prezen
Wrj hebben een grote sortering
SCHOONMAAK-ARTIKELEN enz

Drogisterij J» C* A» Stijnis -
ORANJESTRAAT 7 - Telefoon 2327

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazrjn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers

Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 et
SIGARETTENTABAK 10 et ^ PAPD2H S et

Scliilöerswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Telefoon 2562
Burgem. Engelbertsstraat 82, Zandvoort

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH VAN HAASTRECHT
SWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Luxe
Taxibedri j f

Grote Krocht 18
Telefoon 2255

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H TILLEMA

Allen weten wij, dat de damesmode aanleiding gaf
tot het vangen van de mooie paradijsvogels op
Nieuw-Guinea. Die vogels werden aan de groot-
handelaren verkocht in bundels van twintig stuks.
Het vangen dier vogels ging met grote misstanden
voor de bevolking gepaard, zodat het een geluk is,
dat de mode ze niet meer eist en de Regering de
uitvoer heeft verboden, nu al jaren geleden Voor
uitroeien behoefde men niet bevreesd te zijn, want
Nieuw Guinea is groot en alleen mannetjes werden
geschoten en dan nog na de paartijd.

Juist nu
is een boek de beste

afleiding
Wi) hebben een grote collectie voor oud en Jong.

Gertenbachs Leesbibliotheek
ACHTERWEG l TELEFOON 2135

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR :
ONGERfl. en GESVsEUS. ViLLA'2
BES^EDEftJ- EN BGVENHU1ZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wd ons met het huurinnen.
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Inkomsten-belasting 19404941

Uw aangifte biljet wordt deskundig ingevuld door:
T* de Maar - Kostverlorenstraat 31

Adviesbureau belastingzaken
Telefoon 2712 Oud-belasting-ambtenaar.

Tevens mede te ~brengen het aanslagbiljet Perso-
nele belasting 1939 door ban die daarvoor zijn aan-
geslagen.

•••••••&•••••••••••••••»••!•••••••••••••••••••
Voor

Zonneschermen
Markiezen
Rolluiken
enz.

Enigst vakkundig adres te |
Zandvoort

Jac, Franssen, Oranjestraat 14, tel, 2470

tt
THEATER „MONOPOLE

Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 18 tot en met Dinsdag 21 Mei 8 uur
4 Dagenl! Helm Rühmann in een zijner nieuwste
films:

De Bruigom in Angst
Als 2e hoofdfilm-

Eerlijk duurt het langst
Toegang boven de 18 jaar.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
Entree 20-30-40 cent.

WOENSDAG 23 en DONDERDAG 23 MEI 8 UUR:
TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
Opvoering van het spannende filmwerk:

GEHEIME ZENDER L-B-17
met Willy Birgel, Bilde Weissner, Theodoor Loos.
Toegang boven de 18 jaar. Entree 30-54-75 et.



Heden trof ons de treurige mededeling van
het overlijden van onzen geliefden zoon en
broer

SIEM BARTELS
in de leeftijd van 22 Jaar.

G. Bartels.
H. Bartels-Henselein.
Ab.

Zandvoort, 10 Mei 1940.
Kerkstraat 10

Liever geen bezoek.

Heden overleed na een langdurig doch ge-
duldig gedragen Ujden onze lieve Man, Va-
der, Behuwd- en Grootvader, de Heer

Gerardus Wilhelm van Toombergcn.
in de ouderdom van 61 jaar.

Mevrouw A. L. van Toombergen-Heil.
G. L. van Toombergen.
H. C. van Toombergen-Van Holst.
L. J. van der Laan-van Toombergen.
H. C. L. van der Laan.
Gerardje en Anneke.

Zandvoort, 12 Mei 1940
Boulevard de Pavauge 42.

Tot onze diepe droefheid delen wij U mede,
dat ten gevolge van een mijnongeval plotse-
ling is overleden onze innig geliefde man,
vader en behuwdvader

KAPITEIN F. J. HAASTERS
S.S. van Rensselaer,

in de ouderdom van 55 jaar.
G. Haasters-Volkers.

Soerabaia: George Zegers Veeekens.
Jennny Zegers Veeckens-Haasters
Erans Haasters.

Bilthoven, 13 Mei 1940
Julianalaan 165
Tijdelijk adres: Dr. Gerkestr. 95 Zandvoort
De teraardebestelling zal plaats vinden Za-
terdag 18 Mei op de Algemene begraafplaats
te Zandvoort des namiddags om 2 uur.

Uw adres voor:

SCHOONMAKEN VAN TE
BETREKKEN WONINGEN
RAAM- en PUIBEWASSING

MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN,
ROLLUIKEN

Speciale tarieven voor HOTELS, PENSIONS en RESTAURANTS.

ALGEMENE SCHOONMAAK ONDERNEMING
Amsterdam, Hjnbaansgracht 12, tel, 47648. Haarlem, tel. 19621

ZANDVOORT
de Ruyterstraat 3 - Telefoon 2551

Een Bangeve levensduur
hebben al onze artikelen!!

WAAROM? Daar wij steeds betrekken van Ie klas fabrieken,
die hun artikelen vervaardigen alleen met de beste
materialen.

DAARBIJ ZIJN ON/E PRIJZEN UITERST LAAG!

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
is daarom ongetwijfeld de zaak voor Rijwielen, Ry-
wielonderdelen, Electra-artikelen, Stofzuigers, Ra-
dio's, Strijkbouten, Theelichtjes, Lampeiappen,
Schemerlampen, Wandlampjes, Planolampjes, Lees-
lampjes, Kinderwagens, Wandelwagentjes, Kinder-
boxen, Kinderledikantjes, Sierkussens, Luxe voor-
werpen en verder te veel om op te noemen.

WIJ RADEN U AAN:
kom eens onze etalages of geheel vrijblijvend onze
toonkamer bezichtigen, U vindt er beslist iets bij!

HENK SCHUILENBURG, Grote Krocht 5-7
Tel. 2974 is uw juiste adres. Ook voor Reparaties!

Nu nog lage prijzen
PRIMA OOCOSLOPBR, per meter
STERKE KEÜKENMATTEN .. .
STERKE VOORDEURMATTEN .
VERTO GANGMATJES
PRACHT TAFELKLEEDJES
VERTO SERREMATTEN

98 Ct
168 et
139 et
77 et
98 et

198-465-S95 et

VLOERBEDEKKING
per meter f 1.15

EMAILLE EMMERS ..
GROTE BUS SCHUURPOEDER

59—79—98 et
.. .. 10 Ct

Ziet de" etalages

• H. PASVEER
TELEFOON 2810

HANDELSDRUKWERK?
Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2135

Het is tot ons leedwezen
niet mogelijk, allen, die
ons van hun medeleven
deden blijken na het
overlijden van onzen in-
nig geliefden Man, Broe-
der, Behuwdbroeder en
Oom, den Heer

Christoffel Friedrich
Gottlieb Roest

persoonlijk dank te zeg-
gen. Wij betuigen U daar
om langs deze weg on-
ze hartelijke dank voor
de belangstelling, die wij
van U mochten ondervin-
den.

Uit aller naam:
W. Roest-Brouwer.

Zandvoort, Mei 1940.
Haltestraat 10

PAT BAD U Kirt OBOACK»
•dat "<• «cho«ntlB» »6«
«]" al» n l e i.<w kond*»
worden aemMrmrO. Om»
is hit wSrtc, dat aan «*n
«olijk» „•et>»aomafc«J<*

SCHdENMAKERö

Telefoon 2289

Wagens zonder chauffeur
Garages

ORANJESTRAAT ~ " STATIONSPLEIN
TELEFOON 2424.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

STREEPBROEKEN, REUZE VOORRAAD.

Voor werkelijk goede
B e d r i j fs k l e d i n g

die U lang dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

Fa.v .HENSEN
Kledingmagazijn, Grote Krocht 23, Telefoon 2574
Witte jassen, Stofjassen, EngJeren broeken, blauwe
Jasjes, Kapsters j assen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.
Voordelige partij JONGENSBROEKEN vanaf ƒ 1,25

JONGENSPAKJES en PLUS POURS.
Regenjassen in Egypt. linnen, Tweed en Gabardine.
Levering ook tegen crisis-zegels.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met bet afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

STEENSMA'S
Model vlees hou werij

SCHOOLSTRAAT 3 bij de Haltestr. tel. 2703

Alleen Zaterdag: bij Vlees Z ons Pekelvlees
voor l kwartje.

LEVERWORST, per ons 8 et
BLOEDWORST, per ons
GEKOOKTE WORST, per ons

8 et
10 et

WONINGBUREAU
„ K E N W E Wl E R L A W D"

HOGEWEG 62 (Tel.2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerln-
gen, belast zich met huur-innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

WEE
een groot aantal

NIEUWE BOEKEN

1OO
te vrctlenheitl

bieden witf U aan in al onze artikelen.

Dameskousen
in natuurzUde, links geweven, matzyde, de
nieuwste kleuren, vanaf O

Dames- en Klnderjumpers, de laatste snufjes

Ruime sortering in
Delana-goederen

Voor de kinderen, aardige Kniekousjes en
Sokjes.
Alleen bü' ons:

Amerikaanse trainingspakken
Nog steeds zijn wij het aangewezen adres
voor BUSTEHOUDERS en - CORSETTEN
voor elk gewenst figuur.
Wy geven VACA-bonnen. - Zie onze etalages

Het Koopjoshuis
KERKSTRAAT 32-34 TELEP. 2391

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

3040 Andersen, C., Het oorlogstestament. ,n,-2
3055 Apon, Jan. Een tip van Brissac.
3041 Asch, Sholem. Een profeet verrijst. 3034

3061 Baldwin, F. Het witte paradijs. 3013
3067 Kinderen van Broad-way. 3033

3012 Baxter, G. O. Reata's triomf. 3079
3062 Bcrry, R. A. Uitgestoten. 3009
3056 Brand, M. De terugkeer van Geraldi. 3039
3077 Speedy knapt het op. S"13*
3014 Buren, v. J. Het verborgen document. 3069

3059 Cave. Het verdrag met de dood. S"1'*
3071 ChaJmers, S. De fluisterende geest. 3<>87*
3066 Clark, D. De perfecte politieman. 3007
3088 Coolidge, D. De paardenduivel. 3064
3049 Cunningham, E. Cow-boy-taal. 3093
3092 Dean, G. A. Het fatale tijdsverschil. 3099
3095 Delbeke, F. Tussen twee werelden. 3031
3019 Dood, C. de, Nachtschade, 3063
3074 Franken, E. Cornelis Baron ontdekt iets. 3090
3010 Grecory, J. De hoogste kaart. 3006
3053 Greig, M. Meisjes zoals er meer zijn. 3076
3046 Grey, Z. Eed der cow-boys. 3060
3081 Gunn, T. Rondom painted-post. 3071
3016 Haalke, M. Gurianna. 3011
3008 Harvey, G. Eerlijk in de echt. 3094
3045 Hauck. P. Met heel uw hart: 3101
3017 Hatimerhög, Het geval Schling. 3057*
3048 HUI, L. Gr. De plaatsvervanger. 3083
3054 Hofman, W. D. Albino, de schrik van 3084

Arizona. 3098
3085 Jagcr-Meurs. Zo lag het leven voor hen v.o.m. 3032
3015 Jong, D. de, Gastvrouw in het groot.v.o.m. 3072
3036 Karhümahi. Yryö, de loper. 3050
3075 Knight, C. De zwarte sombrero. 3086
2992 Kramer, D. Onrustig is ons hart. 3051
3082* Kuiper, J. E. Willy op het bewoonde eiland. 3080
3035 Lokhorst, E. v. Veronica (v.oud.m.) 3038

Lering, E. Tussen de pijnbomen.
Loring, P. Voor de avond daalt.
Mac Donald, w: C. Het geheimzinnige zegel.
Majocchi.' Chirurg.
Man, H. de, Heilig Pietje de Booy.
Mann, E. B. Kruit beslist.
Manser, M. Een haai volgt het schip.
Möllman, A. Alles komt terecht.
Moore, A. Kruitdamp te Clarion.
Nabben, Jo. Meisjes met een baan.
Napel, G. Met de trekkers op stap.
Raine, W. M. Als haat regeert.

Curly zegeviert.
Jeff Gray schept orde.

Randenborch, E. v. Een paradijs verstoord.
Rogers, S. De wolf van Texas.
Rowlands, E. A. Hartenadeï.

Een vrouw zoekt haar recht.
Rubel, J. Zijn laatste wens.
Saüninen, Sally. De lange lente.
Savi, E. W. Ten goede gekeerd.
Seifert, E. De jonge dokter Galahad.
Seltzer, Jim de pistoolvechter.
Schnttevaer-Veth. Dieuwertje.
Sinclair, TJpton. De staalbaron.
Sloot, Gerda v.d. Spriet.
Soest, E. v. De nieuwe koers. (v.oud.m.)

De kern. (v.oud.m.7
Souvarina, Boris. Stalin en het bolsjewisme.
Thomas, I. Een Cow-boy met vaeantie.
Thomson, C. Dokter Casanova.
Xodd, Helen. Verlangen naar vrijheid.
Tomson, W. De houtvester van Kenja.
XJden, H. v. 9.34 n.m.
Visser-Roozendaal. Het een of het ander
Waltari, M. Wie vermoordde mevr. Kroll.

Gertenbachs
leesbibliotheek
„GELRIA"
Achterweg 1
bij de Haltestraat

Gertenbachs Leesbibliotheek is gesloten 's middags van 12,30-1,30, 's avonds
na 8 uur en Zaterdags na 9 uur,

29. Jim er vandoor. Hij pakt nog gauw
Het op de grond gevallen touw,
Waarmee de molenaar zo pas
Nog netjes vastgebonden was.
Vriend Teun lost, pimpelpaars van
En bevend van kwaadaardigheid
Opnieuw een schot — maar schiet daarbfl

appelvoorraad tot gelei.

30. Vol moed begeeft Jim zich op 't pad,
En komt al spoedig in de stad;
Om niet te veel in 't zicht te raken,
Kiest hij zijn weg over de daken.
Ha, kyk! Een kledingmagazijn!
Matrozenpakjes chlc en fijn
Staan op de stoep. Jim denkt: „Komaanl
Zo'n pakje zou me netjes staan!"
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Z A N D Y O O R T S E C O U R A N T
ORGAAN DER GEMEENTE ZANDVOORT OFFICIEE/E BA.DCOURA.1SIT O P G E R I C H T IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", JJE „STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen*.
voor Zandvoort, per jaar ." ƒ l,0ü
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1,6U
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

Giro no. 9446

UITGAVE GERTENBACHS DRUKKERIJ ZANDVOORT

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Btf contract en In de badgastenUjst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,6ü

BUREAU: ACHTERWEG l TELEFOON 2135

Daar ons blad in 't vervolg VRIJDAGSAVONDS
ZAL VERSCHIJNEN verzoeken wij de besturen
van verenigingen uiterlijk Donderdagsmorgens hun
kopij in te zenden.

Geld voor het Ned» Rode Kruis
Onze oproep om geld voor het Ned. Rode Kruis
is door de goedereninzameling voor Rotterdam wel
enigszins in de verdrukking gekomen, wat volkomen
begrijpelijk is.

Maar daarom herhalen we thans met grote na-
druk deze oproep, onder mededeling, dat de afd.
Zandvoort van het Ned. Rode Kruis deze door ons
aangevangen Inzameling ten zeerste bij het publiek
aanbeveelt.

Inwoners van Zandvoort, geeft dus en geeft met
milde hand voor het Ned. Rode Kruis: in geld aan
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l, per giro op
no. 9446 aan hetzelfde adres.

2e Verantwoording:
Mevr. K ƒ 10,-
Mevr. H.- l,-

Totaal tot iheden: ƒ 46,—

Hulp aan Rotterdam
Onze oproep in het vorig nummer op Initiatief

van Mevr. Kroonenberg werd spoedig gevolgd door
een officiële inzameling vanwege de afd. Zandvoort
van het Ned. Rode Kruis, waarmede als vanzelf
onze taak in deze kwam te vervallen.

Zondagmorgen werd door den omroeper bekend
gemaakt, dat des middags door het Rode Kruis een
inzameling van goederen voor Rotterdam gehou-
den zou worden. Men werd verzocht de goederen
Maai- te leggen, daar zij met auto's en bakfietsen
weggehaald zouden worden.

En hoe is deze inzameling geslaagd? In één
•woord schitterend! De vrijwilligers hadden handen
te kort en elk ogenblik moesten zij met stampvolle
wagens naar de Oude Bewaarschool om de goede-
ren te lossen. Met gulle hand werden vele bedden,
ledikanten, dekens, enz. door de bewoners gegeven
om- de bevolking van Rotterdam het leed enigszins
te verzachten. In de afgelopen dagen werden ver-
schillende tochten naai- Rotterdam ondernomen om
alles aan het gemeentebestuur af te dragen. In to-
taal elf vrachtauto's vol.

Zandvoort heeft zich in deze wel van de goede
zijde laten kennen, wat ons ten zeerste verheugt.

Nog steeds echter is er in Rotterdam grote be-
hoefte aan ondergoed voor kinderen, dames en he-
ren. Opgaven hiervoor kunnen doorlopend worden
gemeld aan de Oude Bewaarschool en aan de tele-
foonnummers 2524 en 2187.

POSTZEGELAUTOMATEN.
In deze dagen- vooral wordt zeer vaak gebruik

gemaakt van de bekende postzegelautomaten. Doch
dikwijls gebeurt het — en nu niet juist alleen de
laatste dagen — dat de automaten leeg zijn. We
begrijpen wel, dat men niet een mannetje bij de
automaten kan plaatsen, .totdat ze leeg zijn, maar
In de avonduren kan controle zo nu en dan toch,
•wel plaatsvinden.
, We spreken dan ook de hoop uit ~ niet voor de
éérste maal! — dat men in de toekomst rekening
lioudt met de wensen van het publiek, waardoor
vele onaangenaamheden zullen wo.xlen vcorkomen.

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort
maakt bekend, dat op Maandag 27 Mei 1910

een aanvang zal worden gemaakt met de
uitreiking van

broodbonboekjes
De hoofden van gezinnen en de alleen
wonenden zullen persoonlijk worden opge-
roepen.

de bonboekjes kunnen alleen worden uit-
gereikt op de uren welke in de oproeping
zijn vermeld.

degenen, die hier tijdelijk verblijven, als-
mede zij, die om een of andere reden geen
oproeping ontvingen, kunnen de voor hen
bestemde bonboekjes afhalen — onder over-
legging van hunne distributiestamkaart —
op Donderdag 30 Mei 1940, des middags tus-
schen 2 en 5 uur in het gymnastieklokaal
van school D aan de Heerenstraat.

Zandvoort, 23 Mei 1940.

De Burgemeester voornoemd,
VAN ALPHEN.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358

De algemene vergadering welke was vastgesteld
op a.s. Maandag 27 Mei is uitgesteld tot September

Gedurende de gehele zomer iedere Maandagavond
van 8.30 tot 11 uur Bestuursvergadering ten huize
van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

VACATURE RAADSLID.
Door het overlijden van den heer G. W. van

Toombergen is een vacature ontstaan in de Zand-
voortse gemeenteraad. Als opvolger staat nu op de
lijst-Molenaar vermeld de heer E. de Mulnck. Het
is nog niet bekftnd of deze het raadslidm latschap
zal aanvaarden.

HET STRAND VRIJ!
We vernemen, dat het strand voor de strand-

pachters vrij zal worden gegeven, hetgeen een ver-
heugende mededeling genoemd kan worden. We
zullen hopen, dat de toestand binnenkort enigszins
geregeld zal zijn, waardoor men ook weer eens aan
„vacantie" kan gaan denken.

Zandvoort geeft de moed raet op en staat gereed
om de gasten te ontvangen.

Het informatiebureau van de V.V.V is ook ge-
opend en er zijn reeds pensioaaanvragen onlvan-
gen. Daarom: mefc ieders hulp sullen we vrachten
het de gasten hier zo aangenaam mog-ïlijk te ma-
ken.

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

De olifant, een overblijfsel uit de oertijd, leeft,
wat Indië betreft, alleen op Sumatra. Op Borneo
komt hij ook een heel enkele keer voor, maar het
schijnt, dat hu daar verwilderd is. Het is een dier,
afkomstig uit Azië. In Afrika komt hij ook voor.
En nu is het merkwaardige dit, dat de Aziaat hem
heeft leren temmen, de Afrikaan niet!

DE MOEILIJKHEDEN IN HET BEDRIJFSAUTO-
VERVOER.

Men meldt ons, -dat de Bond voor Bedrijfsauto-
verkeer in Nederland CB.B.N.) te 's Gravenhage,
Groot-Hertoginnelaan 16, telef. 39.00.10 een speci-
ale inlichtingendienst heeft ingesteld, teneinde de
bedrijfsautohouders (goederen- en personenver-
voerders) van voorlichting te dienen ter zake van
de economische moeilijkheden, welke zich in het
autovervoer voordoen.

Men wende zich dus met zijn moeilijkheden tot
bovengenoemde dienst.

MOTORRIJTUIGENBELASTING ZAL WORDEN
GERESTITUEERD.

Naar aanleiding van het verzoek van den B.B .N.
(Bond voor Bedrijfsautoverkeer in Nederland, ge-
vestigd Groot-Hertoginnelaan 16 te 's-Gravenhage),
gericht aan het Departement van Financiën om
restitutie van de motorrijtuigenbelasting weet deze
organisatie ons thans te melden, dat:

restitutie zal worden verleend voor het ge-
deelte der reeds betaalde belasting, welke ver-
schuldigd zou zün na 31 Mei 1940. Dit heeft
betrekking zowel op de .kwartaalkaarten als
op de z.g. 60-dagen-kaarten.

Zy, die voor deze restitutie in aanmerking wen-
sen te komen, dienen zich met de belastingkaart
te vervoegen ten kantore van den Ontvanger der
Directe Belastingen Afd. Motorrijtuigenbelasting!,
waar de belastingkaart werd verstrekt.



S T O O M W A S S E R I J „H O L L A N D l A" - Z A N D V O O R T
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laaf uw wasgoederen ter» plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

NOG ENKELE Vlistra jurkjes
Ruime sortering WOL
Kinderkleding om te borduren
Handwerkkleden, wol. - Glas, porceleln, aardewerk.
Strandartikelen.

MAGAZIJN L I B E L L E

GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

BEPERKTE DIENSTREGELING VOOR DE
SPOORWEGEN.

TJurdicnsten op de voornaamste lijnen.

Wij laten hieronder een opgave volgen van het
net, dat thans bij de Nederlandse Spoorwegen in
gebruik is. Van de voornaamste lijnen geven wij er
de vertrektjjden bjj.

Amsterdam.
Van de hoofdstad kan men van de volgende

lijnen gebruik maken:
Amsterdam—Schiedam: Vertrek eerste trein 5.43,

vervolgens ieder uur (dus 6.43, 7.43, enz.) tot en
met 20.43. Terug: 5.29. 6.39, 7.39 tot en met 20.39.
Daartussen loopt nog een trein naar Haarlem van
6.36 ieder uur tot 20.36 (terug 7.26, 8.26 tot 21.26).

Amsterdam—Utrecht: Van 5.34 tot 21.14; op de
drukke uren een half-uurdienst. Terug van 5.56 tot
20.56.

Amsterdam—Qeldermalsen: Uttrdienst van 6.34
tot 20.34; terug van 7.32 tot 20.32.

Amsterdam—Amersfoort: Uurdienst van 6.38 tot
20.38, terug van 6.22—20.22. Op werkdagen lopen
daartussen nog een aantal extra-treinen, die tot
Hilversum gaan. Deze stoppen alle in Weesp en
Naarden-Bussum, zodat de verbinding met het
Gooi vrij goed is.

Amsterdam—Enkhuizen: Van 6.47, 8.47 enz. tot
20.47. Terug: 7.35, 9.35, enz. tot 19.35.

Amsterdam—Alkmaar: Van 6.05 ieder uur tot
21.05. Terug van 6.44—20.44.

Haarlem.
Van hieruit zijn de voornaamste verbindingen en

vertrektyden:
Haarlem—Den Haag: Buiten de treinen uit Am-

sterdam lopen van hier elke twee uur stoptreinen
naar Den Haag; de eerste om 8.04, 10.04 enz. tot
20.04. Terug van 8.33—20.33.

Haarlem-IJmuiden: Van 7.07 elk uur tot 21.07.
Terug van 7.02 tot 210.2.

Haarlem-tTitgeest: Van 7.04' elk uur tot 21.04.
Terug van 7.06 tot 21.06.

Den Haag.
Den Haag—Arnhem: Van 7.15 elk uur tot 19.15.

Terug 6.38—19.38. Dit zijn alle stoptreinen. Uit Lei-
den vertrekt de trein naar Arnhem met overstap-
pen in Woerden elk uur van 7.14 tot 19.14. Terug
6.38—19.38.

Den Haag-Schiedam: Van 6.32 elk uur tot 21.32.
Terug van 5.29—20.39.

utrecht.
De vertrektijden van Utrecht naar de hoofdstad

kan men onder Amsterdam vinden.
De verbinding met de residentie is als volgt:
Utrecht—Den Haag: Van 6.58 een -uurdienst tot

20.58. Terug 7.15—20.15.
Utrecht—Arnhem: Van 6.08 elk uur tot 20.08.

Terug 6.38—20.38.
Utrecht-Amersfoort: Van 6.18 elk uur tot 21.18.

Terug van 6.20—21.20. Deze treinen stoppen aan
elk station.

Utrecht-Zwolle: Deze gaat nog niet verder dan
tot Hattemerbroek, dat nabij de IJssel is gelegen.
Vertrek eerste trein Utrecht 6.18, 8.18 enz. tot 18.18.
Terug 8.55—18.55.

Utrecht—Hilversum: Elk uur van 6.14 tot 21.14.
Terug 6.25—21.25.

Utrecht—Zeist is gelijk aan de mnterdienstrege-
ling 1939. De laatste trein uit Utrecht vertrekt om
19.42, uit Zeist 20.53.

Utrecht-Baarn: Vertrek eerste trein 6.10, verder
elk uur tot 21.10. Terug 6.10—21.10.

< Andere lijnen
Verder vermelden wij nog de volgende lijnen:

Amsterdam—Uitgeest—Alkmaar—Den Helder
en Hoorn.

""Uurdienst van 6.05 tot 20.05. Op het traject Am-
sterdam-Alkmaar vertrekt bovendien een trein te
21.05. Op het traject Alkmaar-Amsterdam uur-
dienst van 6.44 tot 20.44. Op het traject Hoorn-
Alkmaar twee-uursdienst van 8.08 tot 20.08 en op
het traject Den Helder—Alkmaar twee-uursdienst
van 7.53—19.53.

Utrecht—Amersfoort—Hattemerbroek.
Op ihet trajecit Utrecht—Amersfoort uurdienst

van 6.18 tot 21.18 en in omgekeerde richting van
6.20 tot 2150.

Op het traject Amersfoort—Hattemerbroek twee-
uursdienst van 7.05 tot 19.05 en in omgekeerde rich-
ting van 8.55 tot 20.55.

Amersfoort—Apeldoorn.
Uit Amersfoort vertrekken treinen te 6.59, 7.59,

8,59, 9.59, 11.59, 13.59, 15.59, 16.59, 17.59 en 19.59 en
uit Apeldoorn te 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 12.35, 14.35,
16.35, 17.35, 18.35 en 20.35.

Hilversum—Utrecht.
Uurdienst van 6.52 tot 21.52 en in omgekeerde

richting van 6.14 tot 21.14.

Haarlem—Zandvocrt-Bad.
Uurdienst van 6.52 tot 20.52 en in omgekeerde

richting van 7.14 tot 21.14.

Amsterdam—Zaandam—Hoorn—Enkhuizen.
Twee-uursdienst van 6.47 tot 20.47 en in omge-

keerde richting van 7.35 tot 19.35.
Voor andere lijnen en nadere bijzonderheden

raadplege men de dienstregelingen op de stations.

Komps fruithandel
is nog van alles voorzien
Sinaasappelen, Peren, Appelen, Druiven, Perziken,
Meloenen, Bananen, Verse Asperges, Aardbeien en
Tomaten. Alles wordt aan huis bezorgd.

KEMPS FRUITHANDEL
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

Inkomsten-belasting '40-'41
Uw aangifte biljet wordt deskundig inge-
vuld door:

J,deMaarKostverlorenstr,31
Oud-belasting-ambtenaar.
Adviesbureau belastingzaken.

Telefoon 2712.
Tevens mede te brengen het aanslagbiljet Perso-
nele belasting 1939 door hen die daarvoor zon aan-
geslagen.

AANGEKOCHT:

2 inboedels
w.o. 2 eiken Slaapkamerameublementen, enkele
Huisk.ameublementen, een pracht mahoniehouten
Lits jumeau met paardeharen matrassen, Tafels,
Clubjes, mooie Bedstellen, dressoirs, Divans, Op-
klapbedden, Spiegelkasten, Serre-ameublement, 2
Badkuipen, IJskastjes, Koper- en Tinwerk en vele
andere goederen.
Steeds je adres, waar U de ruimste sortering vindt.

N. V* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164
Steeds inboedels te koop gevraagd.

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken

Werkplaats:

HOGEWEG 52 ACHTEROM 1
Thans telefonisch aangesloten onder

nummer 2775

Grieks,
Latijn, Duits
(ook bijwerken)
door Lerares (M.O.)

Privéles en cursusles.

Oranjeflat 55
Zandvoort

Pedicure
BATA

Alleen Zaterdag:
2 ons LEVERWORST 10 et
2 ons PEKELVLEES 25 et
(bij vlees). Het is natuurlijk weer:

STEENSMA'S
Model vlees hou werij

SCHOOLSTRAAT 3 bij de Haltestr. tel. 2703
NJB. Zaterdag 8 uur gesloten.

N u nog lage prijzen
PRIMA COCOSLOPER, per meter
STERKE KEUKENMATTEN .. ..
STERKE VOORDEURMATTEN
VERTO GANGMATJES
PRACHT TAFELKLEEDJES
VERTO SERREMATTEN

98 et
168 et
139 et
77 et
98 et

198—465—595 et

VLOERBEDEKKING
per meter f 1.15

EMAILLE EMMERS ..
GROTE BUS SCHUURPOEDER

Ziet de etalages

5.9—79—98 et
.". .. 10 et

H. PASVEER
HALTESTRAAT 27 TELEFOON 2810



DANKBETUIGING.
Het is tot ons leedwezen niet mogeUjk, allen, die
ons van hun medeleven deden blijken na het over-
lijden van onzen innig geliefden Man, Broeder,
Behuwdbroeder en Oom, den Heer
CHRISTOFFEL FRIEDRICH GOTTLIEB ROEST

persoonlijk dank te zeggen, wy betuigen U daarom
langs deze weg onze hartelijke dank voor de be-
langstelling, die wy van U mochten ondervinden.

Uit aller naam:
W. ROEST-BROUWER.

Zandvoort, Mei 1940.
Haltestraat 10.

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
SWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Verhuur in richt in g
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Strandwagens,
Ligstoelen, enz.

N» V. Water drinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Geboren :
J A N

2oon van
J. van den Bos.
L. vandenBos-

Kramer.
Zandvoort, 11 Mei 1940.
Hogeweg 65rd.

TE KOOP:
Een prima DAMESFIETS
en aan hetzelfde adres
EEN DIVAN.
Te tjevr.: Haltestraat 60.

TE KOOP GEVRAAG-D:
goedonderhouden modern

WANDELWAGENTJE.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 44701.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobynestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

ONGEMEUB. WONING
gevr., 3 k. en k. voor gen.
jaar, evenit. gestoff. of
ged. huis. Br. met beslist
prijsopg. onder no. 44702
Br. tour. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

JONGEMAN, van goede
getuigen voorzien biedt
zich aan voor alle voor-
komende werkz. Ook voor
hotelbedryf.
Br. bur. Zandv. Courant
onder no. 44703.
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD:
GARAGE of BERGING
voor een kleine wagen,
omtr. Zandv.laan. Wild-
schut, Zandvoortsel. 1.

«̂̂ ™- " '
OAT HAD O NIET OEDACHT

•da uw achoantjaa ***
AT HAD
•dat uw achoa.ntjaa ***
fijn, al» n l •«•'<» *»B™*7worden garaparaerd. Dat
la bat wark, dat aan war;ttalijk» „achoanmaka*-

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Uw adres voor:

SCHOONMAKEN VAN TE
BETREKKEN WONINGEN

RAAM- en PUIBEWASSING

MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN,
ROLLUIKEN

Speciale tarieven voor HOTELS, PENSIONS en RESTAURANTS.

ALGEMENE SCHOONMAAK ONDERNEMING
Amsterdam, Lünbaansgracht 12, tel. 47648. Haarlem, tel. 19621

ZANDVOORT
de Ruyterstraat 3 - Telefoon 2551

Bekendmaking

In verband met de huidige omstandigheden
zien de

gezamenlijke Zandvoortse bakkers
zich verplicht het publiek beleefd te ver-
zoeken,

HET BROOD enz* CONTANT
te willen betalen.

™EATER„MONOPOLE"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 25 tot en met Dinsdag- 28 Mei, aan-
vang 8 uur, 4 Dagen! 4 Opvoeringen van een groot
super-programma! Fred Astaire en Gingcr Roggers
in de grootste filmschlager ooit door hen vervaar-
digd!

SHALL WE DANCE?
Romantiek op de maat van Gershwin's wiegende
syncopen. Fred en Ginger op rolschaatsen.

Als 2e hoofdfilm:
DE VALLEI ZONDER WET
met George O'Brien. - Een groot en boeiend sen-
sationeel fflmwerk. Hij schrijft zijn naam met
kruitdamp in de hemel van Arizona. — Toegang
boven de 14 jaar. — Entree: Parket 35 et, Parterre
60 et, Stalles 75 et, Loge 90 et.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
opvoering van de grote superfilm van Fred Astaïre
en Ginger Roggers in

SHALL WE DANCE?
Entree 20—30—40 cent.

WOENSDAG 29 en DONDERDAG 30 MEI - 8 uur
TWEE POPULADXE VOORSTELLINGEN
opvoering van het spannende filmwerk:

CIRCUS BUFFALO BILL
In de hoofdrol: 'Barbara Staiiwyck. — Het eertijds
vermaarde circus Ruffalo Bill herleeft voor U in
al zijn fantastische glorie. Nog nooit heeft de film
U een' dergelijk sensationeel circusspel gegeven.
Toegang boven de 14 jaar. Entree: 30—54 en 75 et.

v
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Burgerij van Zandvoort!
Langs deze weg roepen wij de Burgerij van
Zandvoort op om in voortzetting van de vele
en goede gaven, die reeds gegeven werden,
nogmaals zoveel mogeiyk kleding (vooral
onderkleding) en schoeisel ter beschikking
te stellen van de zwaar getroffen stad Rot-
terdam. Geeft 'n berichtje aan de Oude Be-
waarschool (tel. 2524 of 2187) en wtj komen
het terstond afhalen. Helpt zoveel mogelijk!
Voorts verzoeken wü lectuur ter beschikking
te stellen voor onze gewonde militairen in de
hospitalen.

BATA
is des middags

tussen 12.30 en 2 uur gesloten
BURGERLIJKE STAND

Opgave van 10 tot en met 23 Mei 1940.
Geboren: Jan, zoon van J. van den Bos en H. A.

Kramer, Hogeweg 65rd; Maria Margaretha, dochter
van B. M. Schneiders en M. S. Schelvis, Helmers-
straat 11; Mechtilde, dochter van W. Koper en M.
J. Jakomeit, C. Huygensstraat 24; Elizabeth Maria
Clasina, dochter van G. Terol en E. C. Sas, Jan
Steenstraat 4; Sytske Johanna Cornelia Berber,
dochter van C. A. P. W. Pape en M. Monsma, Dr.
J. Metzgerstraat 130.

Ondertrouwd: J. P. van Kampen en E. M. Al-
brechczynschi, Zeestr. 28; R, Voorn en J. H. Feld-
kamp, Grote Krocht 36a.

Getrouwd: A. L. C. van Esveld en A. van Ee,
Stationsstraat 1; L. Vermeulen en A. M. Groene-
veld, Ouwerkerkerdijk 40, Amsterdam; J. Spierieus
en H. A. Kromhout, Oostenburgergracht 5s, Am-
sterdam,

Overleden: Jb. Koper, oud 54 jaren, Koningstr.54;
G. W. van Toombergen, oud 61 jaren, Boul. de Fa-
vauge 42; R. Gertenbach, oud 60 jaren, Haarlem-
merstraat 20; E. Groeneveld, oud 64 jaren, Van
Ostadestraat 11; Jb. Molenaar, oud 89 jaren, Nieuw
straat 10.

BEGRAFENIS KAPITEIN HAASTERS.
Zaterdagmiddag heeft onder zeer grote belang-

stelling de teraardebestelling plaats gehad van den.
zo noodlottig om het leven gekomen Kapitein van
het s.s. „Van Renselaer", den heer Haasters, Ver-
schillende autoriteiten gaven blijk van hun belang-
stelling, o.m. uit scheepvaartkringen. Tientallen
bloemstukken dekten de baar.

Wij zijn nog steeds ruim voorzien van

kalfs- enHollands rund-
varkensvlees
annex

FIJNE VLEESWAREN
LEVERWORST, ROOKWORST, TONGEWORST,
PEKELVLEES enz.

Men bestelle bij de Modelvleeshouwerij

J. J, SPILRS
HALTESTRAAT 30 TELEFOON 2175

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Dames-Janhagel
Baton russe

Deze week als reclame:
van 50 cent
voor 35 et
p. % pond

Als extra reclame:
4 Roomsoezen voor 25 cent
Deze alleen Zaterdag en Zondag.



Behangsel papier
uit voorraad p.ljn. 40 soorten vanaf 12 et.

Kerresnans Bazar
GROTE KROCHT 14.

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 81
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUB, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat S
KR. PAAP, Poststraat 12
1. PAAP, Schelpenplein 9
O. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch
L L KNOTTER

37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Tongeworst Paarderookvlees
Boterhamworst Osserookvlees
Bloedworst Schonderham

enz. enz.

Zandvoorts Verkooplokaal
Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, ena. Telefoon 2092

Voor de eerstvolgende veiling kunnen goede-
ren ingebracht, desgewenst gehaald worden

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A IC IC K R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazija —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
Prijsverlaging Surprises, v.h. 20 nu 15 et
SIGARETTENTABAK 10 et - PAPIER 3 et

g1""1

TENNIS-SENSATIE1940
••••••
E1940 I

Komt eens kijken naar onze
nieuwste hesnarings-machine

!
i

De enigste in Haarlem!
Harde bespanning en geen beschadiging van
snaren.
DARMSNAARBESPANNING vanaf f 2,50
Alleenverkoop van de beroemde Stan-
daardmerken: Bojar, Lord, Majestlc, Big,
Bill, Leader, The Tournament.
Prijzen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50
Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons

B™ dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen,
Fietsklemmen ƒ 0,75

BSporthuis TE NUYL
• Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030
BUMUBIHMHMUUMHBIMnnU

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergotven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Maar

Balks brood
smaakt toch. beter

M. J. Balk
Hoge w eg 27
Telefoon 2989

"Wij zijn nog ruim gesorteerd on

Kinderwagens» wandelwagentjes» luxe voorwerpen
Verder Rijwielonderdelen, Electra-materiaal, Sche-
merlampen, Lampekappen.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
blijft goedkoop, dus naar:

HENK SCHUILENBURG
ook voor reparaües.Grote Krocht 5-7 - Telef oon 2974

TE KOOP: een bijna niet gebruikte electrische
SINGER handnaalmachine. Gekost ƒ 135,—, nu
voor f 60,—. Br. ond. no; 44704 bur. v.d. blad.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 26 Mei 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31 '

Zondag 26 Mei 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmawcg.

Zondag 26 Mei 10 en 5 uur: Dr. N. A. Waaning.
Cat. Zondag 18.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 26 Mei 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. v.d.
Bergh van Eysinga van Bloeniendaal.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Spr. de heer M. C. Draijer te Haarlem.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 25 Mei Einde v.d. Sabbath 9.59 uur.
Vrijdag 31 Mei Begin v.d. Sabbath 8 uur.
Zaterdag l Juni Einde v.d. Sabbath 10.11 uur.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

31. Jjm sluipt voorzichtig nader; gauw
Maakt hij een lasso van ztfn touw
En weet, door die te laten zakken
Een aangeklede pop te pakken.
Waarop hy, 't touw steeds in z'n hand,
Beneden in een auto landt
En rrr! daar gaat vriend Jim brutaal
Met pop en auto aan de haal!

AAN DE LEDEN VAN V.V.V.
Wjj maken onze leden er op attent, dat wij ons er

gaarne mee belasten het verloren contact tussen
onze leden en hun huurders zoveel mogeujk te her-
stellen. Te dien einde kunt U zich ten onzen ban-
tore, Grote Krocht 10 vervoegen des morgens van
10-12 uur.

Het overleggen van gevoerde correspondentie,
contracten en dergelijke verdient aanbeveling.

Na bespreking tussen onzen waarnemenld-direc-
teur en het Bestuur van V.V.V. Amsterdam, ver-
klaarde dit laatste zich gaarne bereid om onze pro-
paganda in Amsterdam wiet alle hun ten dienste
staande middelen te steunen.

Wij zijn V.V.V. Amsterdam daarvoor zeer erken-
telijk en zullen van dit aanbod een dankbaar
gebruik maken.

Ook met andere Gemeenten zijn besprekingen
geopend. De Waarnemend-Dorecteur,

COMITÉ FLORA.
Dinsdag j.l. heeft door het Comité Flora de uit-

reiking van plantjes plaats gehad.
Verschillende plantjes zijn niet afgehaald. Er zal

nog nader bekend gemaakt worden wanneer de
overgebleven plantjes afgehaald kunnen worden.

Kousenreparatie
BATA
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Z A N D V O O R T S E C O U R A
ORGAAN DER GEMEENTE ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen1.
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1,6U
Afzonderlijke nummers f 0,10

Giro no. 9446

UITGAVE GERTENBACHS DRUKKERIJ ZANDVOORT

A D V E R T E N T I E N :

yan 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bij contract en in de badgastenltfst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eersbe pagina, per regel ƒ 0,60

BUREAU: ACHTERWEG l TELEFOON 2135

Geld voor het NecU Rode Kruis
3e Verantwoording:

N N
M. v. d. G-
E. d. D.

Totaal tot heden:

ƒ 2,50
ƒ 15,-
ƒ 92,50

ƒ 156,-

MEDELEVEN.
Het feit, dat de Luchtbeschermingsdienst annex

Eerste Hulp nog steeds in actieve dienst is en dus
doorlopend tijd en zorg vraagt van verschillende
Zandvoortenaren, gaat aan de overige ingezetenen
niet onopgemerkt voorbij.

Een duidelijk bewijs daarvan gaf mevr. Kroonen-
berg, die ons ƒ 25,— ter hand stelde om bij ver-
schillende winkeliers te besteden aan rookartikelen
en versnaperingen voor de dames en heren van de
Luchtbescherming. Dat we aan deze opdracht gaar-
ne zullen voldoen in de overtuiging dat een en an-
der bij de betrokkenen een gretig onthaal zal vin-
den, spreekt vanzelf. En als er meerderen mochten
zijri; die'behoef te" voelen hefvöorbeeld van mevr.Kr.
te volgen, zullen we ook voor hen gaarne de ge-
wenste inkopen doen. Onze luchtbescherminss-
dienst zal daartegen wel allerminst bezwaar heb-
ben, denken we.

VERDACHTE „GESCHENKEN"
Aangezien het is gebleken, dat gedurende de af-

gelopen weken verschillende personen, zelfs op de
openbare weg en in café's min of meer waardevolle
voorwerpen „ten geschenke" hebben ontvangen,
welke zo goed als zeker door misdrijf zijn verkre-
gen, verzoekt de Commissaris van Politie een ieder,
die iets op dergelijke wijze mocht hebben bekomen,
daarvan ten spoedigste, in zijn eigen belang, mede-
deling te doen aan het Bureau van Politie.

De Commissaris van Politie vestigt er de aan-
dacht op, dat de laatste dagen is gebleken, dat op
verschillende plaatsen in de gemeente nog niet op
afdoende wijze is verduisterd.

Elke liehtuitstraling moet worden vermeden, ook
al is deze van zeer korte duur. Men lette vooral ook
op dakvensters.

Nalatigheid wordt streng gestraft.
De Commissaris van Politie.

VERGROTING PERCELEN TEELGROND.
Men deelt ons mede, dat het gemeentebestuur er

in de huidige omstandigheden geen bezwaar tegen
heeft, dat degenen die thans teelgrond in gebruik
hebben, welke eigendom van de gemeente is, hun
perceel vergroten. Degenen die van deze gelegen-
heid gebruik willen maken, moeten vooraf de goed-
keuring vragen van de dienst voor Publieke Werken
t '

GEMEENTE-SECRETARIE.
De aandacht wordt er voor zoveel nodig op ge-

vestigd, dat de gemeente-secretarie op alle werk-
dagen alleen van des morgens 9 tot des middags
l uur voor het publiek geopend is.

CURSUS RODE KRUIS.
A.s Maandag, 8.15 uur precies worden alle dames

verwacht in het Patronaatsgebouw. Geregelde oefe-
ning blijft noodzakelijk!

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

Iedereen weet, dat Daen-
dels de grote weg over
Java heeft laten aanleg-
gen. Het vervoer ge-
schiedde niet z.g. reiswa-
gens, getrokken door zes
paardjes. Om de vijf paal
(een Javaanse paal is on-
veer 1,5 kilometer) sfcon-
den gebouwen niet stal-
ling voor paarden. Hier
werden de vermoeide paar
den vervangen, door fris-
se. Volgens de toenmalige
begrippen reisde men op
deze manier heel vlug,
maar men was van West-
naar Oost-Java toch. een
paar dagen onderweg.
Toen kwam het spoor-
wegverkeer. De reis van
Batavia-Soerabaia duur-
de ongeveer twee dagen

(later een dag).-De-auto-kwampde-a€stand-werd één dag en nu is er de vüegmachine, die den reizi-
ger in staat stelt op één dag heen en terug de reis Batavia, Semarang, Soerabaia te volbrengen.

VAN DE V.V.V.
Over enige dagen worden de leden van V.V.V. de

quitanties voor het lidmaatschap over 1940 weder-
om aangeboden. 'WE de vereniging, zij het in be-
perkte vorm, nog het een en ander voor Zandvoort
kunnen doen, dan is het binnenkomen van deze
gelden dringend vereist. Wij doen derhalve een be-
roep op onze leden de contributie te betalen.

Namens het Bestuur der V.V.V.
De Directeur, G. Kiefer.

KOE AANGESPOELD.
" Een dezer dagen spoelde op het noordehjk strand

ter hoogte van het Noorderbad het stoffelijk over-
schot van een koe aan. De gemeentereiniging heeft
voor vernietiging zorggedragen.

ZEE- EN ZONNEBAD HET ZUIDERBAD.
De tijd gaat door, ondanks alles. En zo is het

morgen Zaterdag al weer l Juni, de datum van de
opening van het bij Zandvoorters en Badgasten zo
zeer in trek zijnde gemeentelijk Zee- en Zonnebad
Het Zuiderbad.

En al zijn de omstandigheden thans ook nóg zo
heel anders dan voorheen, als het zomerzonnetje
ons niet in de steek laat, zal ook in dit seizoen
Zandvoort duizenden bezoekers trekken en zal van
het Zuiderbad door zeer velen een dankbaar ge-
bruik worden gemaakt. Wij blijven er het beste van
hopen!

De Burgemeester van Zandvoort
maakt bekend, dat degenen, die vorderingen
hebben wegens inkwartiering van- of léve-
ringen aan Duitsche militairen, deze — onder
overlegging van het door de Duitsche mili-
taire overheid verstrekte bewijs, alsmede van
andere bewijsstukken — bij hem kunnen in-
dienen.

Zandvoort, 30 Mei 1940.
De Burgemeester voornoemd,

VAN ALPHEN.

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
Naar aanleiding van een bekendmaking van het

Departement van Sociale Zaken, deelde de Centrale
voor werklozenzorg te Utrecht ons mede, dat de
kampen voor jeugdige werklozen op de gewone
wijze zullen doorgaan.

Na de bijzondere omstandigheden is alles echter
nog niet geregeld, maar nieuwe opgaven, zowel voor
de kampen als voor de opleiding tot melker en bin-
nenschipper, worden gaarne zo spoedig mogelijk in-
gewacht door onzen secretaris den heer H. J. Ko-
ning, Haltestraat 62.

Nadere bijzonderheden volgen.
Het Comité van Actie.

Zandvoort, 27 Mei 1940.

ZOMERZEGELS.
Het Plaatselijk Comité voor de verkoop van

zomerzegels maakt bekend, dat zegels en briefkaar-
ten verkrijgbaar zijn bij de boekhandelaren, bij
sigarenmagazijn Corona Zeestraat, en bij magazjn
Steetskamp, Zandvoortselaan.

Ook zullen ze verkocht worden op een stand in
het Postkantoor. Helpt allen mee om deze verkoop
waarvan de opbrengst in deze tijden speciaal goed
gebruikt zal kunnen worden, te doen slagen.

„DE NEDERLANDSE SOLDAAT"
Het Bestuur van de Stichting „De Nederlandse

Soldaat" verzoekt ons mede te delen, dat — blij-
k»ns de door haar ingewonnen inlichtingen bij de
betreffende bevoegde autoriteiten — de toekenning
van eventueel pensioen aan gewonde en zieke mili-
tairen alsmede aan de nagelaten betrekkingen van
gesneuvelde militairen op de gewone wijze ambts-
halve door de betreffende afdeling van het depar-
tement van Defensie zal worden afgehandeld.

Zieke en gewonde militairen en nagelaten betrek-
kingen van gesneuvelde militairen, die recht op
pensioen menen te kunnen laten gelden, kunnen
zich daartoe wenden tot het bestuur van de Stich-
ting voornoemd, dat aan belanghebbenden koste-
loos inlichtingen verschaft.

De Stichting heeft haar werkingssfeer over het
gehele land en het adres is: Stichting „De Neder-
landse Soldaat" Drachten.



S T O O M W A S S E R I J „H O L L A N D l A" . Z A N D V O O R T
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

GEDEMOBILISEERD
Hiermede berichten wij onze vrienden en
clientèle, dat F. H. PENAAT gedemobill-
seerd is en dus weder doorlopend in de zaak
zal zijn, bereid tot alle mogelijke werken en
reparaties op het gebied van RADIO en
ELECTRICITEIT.
Aan de cliënten, die ook in de mobilisatietijd
onze zaak hebben gesteund met hun op-
drachten brengen wij onze welgemeende
dank.

Radio- en Electrotechnisch Bureau

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534.

SPORT
Officiële Mededelingen

VOETBALVERENIGING „ZANDVOORX".
Na de laatste weken van grote spanning zal het

bestuur van onze voetbalvereniging alles in het
werk stellen, om de mooie voetbalsport weder in

- normale banen te leiden.
Hiervoor roepen wij vooral de hulp en de mede-

werking van onze leden in.
Het bestuur begroet vanaf deze plaats onze leden,

die in militaire dienst zijn geweest en hun plicht
voor het vaderland zo trouw vervuld hebben en die
nu met groot verlof weer thuis zijn gekomen, met
grote blijdschap.

Het bestuur heeft pogingen in het werk gesteld,
om de laatste thuiswedstrijd van Zandvoort l, t.w.
tegen Haarlem 2, plaats te doen vinden. Deze wed-
strijd wordt a.s. Zondagmiddag om 6 uur gespeeld
op ons terrein. We twijfelen er niet aan, of vele
voetballiefhebbers zullen deze wedstrijd bezoeken.

Het elftal van Zandvoort is als volgt samenge-
steld: J. Visser; J. Weber, C. Schweinsbergen; A.
Weber, Th. de Muinck, G. Keur; H. Bloemendal,
C. Schuiten, L. v.d. Werff, J. de Muinck en J. v.d.
Bos.

We verzoeken al onze leden, trouw hun contri-
butie te blijven betalen, om zodoende te bevorderen,
dat het bestuur aan al de verplichtingen die het
moet nakomen, zal kunnen voldoen.

Het bestuur heeft besloten, om de leden, die uit
militaire dienst wederom thuis zijn en geen werk
hebben, tot het begin van het nieuwe seizoen vrij
te stellen van contributiebetaling. Militaire leden
echter, die wederom een werkkring hebben gevon-
den, verzoeken wij hun contributie als voorheen te
willen voldoen. We hopen, dat de leden alles in het
werk zullen stellen om het verenigingsleven in nor-
male banen te leiden. J.K.

. ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
Op zeer onprettige wijze werd ons zwemmen in

Stoops Bad afgebroken. Maar met nieuwe moed
gaan wij nu verder. Volgende week wordt bekend
gemaakt, wanneer ons oefenuur en avond weer be-
ginnen zal. Ook over afzwemmen volgt nader be-
richt.

Daar het erg moeilijk is thans contributie op te
halen, verzoek ik dringend deze zoveel mogelijk
even bij mij thuis te brengen.

Wij hopen, dat de zomer nog veel goeds voor
Zandvoort en onze club zal brengen.

S. Hennis-Dorreboom,
Van Speykstraat 15a.

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt tr dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer-te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

I. J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Tongeworst Paarderookvlees
Boterhamworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

Verhuurinrichting
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Strandwagens,
Ligstoelen, enz.

N* V» Water drinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

aaammm
• TENNIS-SENSATIE1940

S Komt eens kijken naar onze
i nieuwste hesnarings-macliifiB

De enigste in Haarlem!
Harde baspanniug en geen beschadiging van
snaren.
DARMSNAARBESPANNïNG vanaf f 2,50
Alleenverkoop van de beroemde Stan-
daardmerken: Bojar, Lord, Majestlc, Big,
BUI, Leader, The Tournament.
Prijzen van ƒ 2,75 tot f 36,50
Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons
dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen,
Fietsklemmen ƒ 0,75

Sporthuis TE NUYL
Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030

È

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afteggen.

Dip. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Zandvoorts Verkooplokaal
Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

Voor de eerstvolgende veiling kunnen goede-
ren ingebracht, desgewenst gehaald worden

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BKONKHORST, Haltcstnuft 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 78
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Wildhandel D,
is ruim voorzien van

VISSER

soepkippen t braadkippen*
braad- en piepkuikens

VERSE EIEREN
HALTESTRAAT 34 - TELEFOON 2025

Behang selpapier
uit voorraad leverbaar
Plakmeel, Linnen, Spijkertjes en Grondpapier.
Ook voorradig VILTPAPIER en PLAFONDPAPIEB
Behangers disppnibel. Plaktafel te huur
F. M. VAN DEURSEN

Eerste Zandvoortse Papierhandel
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

Wij zijn nog ruim gesorteerd in

Kinderwagens» wandelwagentjes, luxe voorwerpen
Verder Rtjwielonderdelen, Eleetra-materiaal, Sche-
merlampen, Lampekappen.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
blijft goedkoop, dus naar: ,

HENK SCHUILENBURG
ook voor reparaties.Grote Krocht 5-7 - Telef oon 2974



THEATER „MONOPOLE"
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag: l tot en met Dinsdag 4 Juni, S uur
4 Dagen! 4 Opvoeringen van een groot Superpro-
gramma. Opvoering van een machtig film-epos!

DE REGEN KWAM
Naar het wereldberoemde boekwerk van Louis
Bromfield, met Myrna Loy, Tyrone Power, George
Brent.

Als 2e hoofdfilm:

TERWIJL NEW-YORK SLAAPT
Groot boeiend en sensationeel detective-verhaal vol
spanning en actie. — Toegang boven de 18 jaar.
Entree: Parket ƒ 0,35, Parterre ƒ 0,75, Loge ƒ 0,90,

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
Opvoering van:

DE VISSERSJONGEN
met Bobby Breen. — Het avontuurlijke vrije leven
van den vissersknaap, met een paar stevige knuls-
ten en een hart van goud. Hoort Bobby Breen met
zijn prachtige jongenssopraan. - Entree 20-30-40 et

WOENSDAG 5 en DONDERDAG 6 JUNI 8 UTJK
TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
Opvoering van de grote Wild-West speler als de
romantische en gevreesde voortrekker George
O'Brien in

DE PIONIER VAN, KENTUCKY
Als tweede hoofdfilm:

DE VISSERSJONGEN
Een schoonheid van een film! Toegang boven
14 jaar. — Entree 30-54-75 cent, alles inbegrepen.

Opening
ZATERDAGMIDDAG l JUNI:

Zuiderbad
ZEE- EN ZONNEBAD.

Draagt nu

linnen
schoenen
met
RUBBER onderwerk

en spaart uw leren schoenen voor de
winter.

Koopt uit de juist ontvangen sorteringen !!!

SCHOENHANDEL C. DE VRIES
HALTESTRAAT 55 - TELEF. 2851
Eerste klas reparatie-inrichting.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week z«n we weer eens gezellig büeen

geweest. De goede geest zat er nog in en we gaan
dus gewoon door.

Zaterdag l Juni zal een van onze leden spreken
over het onderwerp „Techniek in het algemeen"
voor de oudere J.G. De jongeren zün evenwel ook
welkom.

De repetitie voor „de Beatrijs" begint om kwart
voor zeven en de anderen worden verzocht niet voor
kwart voor acht aanwezig te zijn.

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
Nu het zomerselzoen nadert, begint ook de Zand-

voortse Beddingsbrigade weer met haar werkzaam-
heden. De vletten en andere reddingsmiddelen zijn
naar het strand gebracht en binnenkort wordt aan-
gevangen met het posten. Het is te hopen, dat de zee
dit jaar geen slachtoffers zal eisen, Aan de wakkere
brigade zal het niet mankeren, hiertoe het hare bij
te dragen.

VERORDENING OP FOTOGRAFEREN
INGETROKKEN.

De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
heeft „Verordening Fotografie" van 3 Mei (waarbij
fotograferen en het vervoeren van een „geladen"
foto-toestel was verboden) Ingetrokken.

Wij zijn nog steeds ruim voorzien van

Hollands rund' kalf s- en
varkensvlees
annex

FIJNE VLEESWAREN
LEVERWORST, ROOKWORST, TONGEWORST,
PEKELVLEES enz.

Men bestelle b\j de Modelvleeshouwery

J. J. SPtERS
HALTESTRAAT 30 TELEFOON 2175
Zaterdags na S uur gesloten, Zondag 10-12 geopend.

Naar

DE WAAG
voor zuiver wollen vesten en pull-
overs, prima kwaliteiten met lange
en korte mouwen.

Dames- en Kinderblouses,
Interlock Ondergoederen,
Zijden Onderjurken, Hemdjes, Directoires,
Dames- en Kinderkousen,
Tafelgoederen, Lakens, Slopen,
Bad- en Theedoeken,
Bedrijfskleding,
Babygoederen, enz., enz.
Denkt er om Uw STAMKAART
mede te brengen!

Manufacturenmag, De Waag
HALTESTRAAT 40 TEL. 2087
Eens klant blQft klant.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in t
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K t R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren alttfd droog. Sigaretten altijd vers.
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Dames!

Een prima oliepermanent is
een weldaad voor uw haar
en geeft een prachtige glans.
Ook voor PEDICURE het adres.

TJ. AUKEMA
TRAMSTRAAT 11 Telefoon 2723

STEENSMA'S
Model vlees houwerij

Alleen Zaterdag:
i/., pond GEKOOKTE WORST .. 20 et
l ons LEVERWORST 8 et
l ons BLOEDWORST 8 et
l ons PEKELVLEES 16 et
l ons HAM 18 et
ATTENTIE! Zaterdag 8 uur gesloten!
SCHOOLSTRAAT 3 bij de Haltestr. tel. 2703,

Voor de te houden

VEILIÜG
in half Juni, kunnen

nu reeds nette goederen
worden ingebracht, desverlangd gehaald.

Veilinggebouw DE WITTE ZWAAN
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 2 Juni 10 uur. J. Talm a.
Woensdag 5 Juni n.m. 8—8.45 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 2 Juni 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. 5 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 2 Juni 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 2 Juni 10.30 uur: de heer J. Goorhuis,
Theol. cand. te Leiden.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Spr. de heer Joh. van Oostveen, evangelist te

Alkmaar.
NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag l Juni Einde v.d. Sabbath 10.11 uur.
Vrijdag 7 Juni Begin v.d. Sabbath 8 uur.
Zaterdag 8 Juni Einde v.d. Sabbath 10.19 uur.



O n d e r t r o u w d :
AB BOS

en
KIE VAN KONINGS-

BK.UGGEN.
Huwelijksvoltrekking op
Donderdag 13 Juni v.m.
11.30 uur te Zandvoorb.
Zandvoort, 30 Mei 1940.
Helmersstraat 18.
Van Ostadestraat 6.
Toekomstig adres: Busten
burgerweg 2 Bloemendaal

'BIEDT ZICH AAN:
ZELFSTANDIG MEISJE
vxl. en n. Ook. voor nood-
hulp en verdere voorko-
mende -werkzaamheden.
Kan ook goed koken en
werken. E.Cfertus, Schulp
weg 21, Aerdenhout."

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

van 9 tot 2 uur. Kroon,
Zandvoortselaan 36.

Biedt zich aan: Juffrouw
voor VERSTEL-, STOP-
en NAAIWERK. A.Koper
Tramstraat 15.

TB KOOP AANGEB.:
ZONNESCHERM 3 meter
breed, ƒ 5,-. Van Zeijl,
Regentesseweg 3.

S. O. S. ! Gevluchte R'
dammer, bekwaam musi-
cus, administratief onder
legd, keurig handschrift,
bereisd en bespraakt, z.
werk. Pakt alles aan, on-
verschillig wat of waar,
ook handenarbeid. Bos,
Paradijsweg 18, Z'voort.

OAT HAD U NIET GEDACHT
•dat uw «chowitla» J*«
fijn, •!« n l« ff" *"«g!"
«orden a«">P»J»«r<1''°**lm h«t work. dal «an «ar.
«olijk» „»cl»o«am«lc«~
maakt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

SCHOENEN ZONDER BON

KOOPT U BIJ

Ondanks de ingevoerde schoenen-distributie kunt
U in onze winkels verschillende soorten Meeren-,
Dames- en Kinderschoenen zonder bon verkrijgen.

ZIET ONZE ETALAGES!
PROFITEERT VAN DEZE BUITENGEWONE AANBIEDING.

OOK KOUSEN, SOKKEN EN KINDERKOUSEN
IN ENORME SORTEERING VANAF 15 CENT

NEDERLAND'S GROOTSTE
SCHOENFABRIEKEN

Zandvoort: Haltestraat 11
HAARLEM: Gen Cronjéstraat 45;
Grote Houtstraat 34;
Amsterdamstraat 54.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobijnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's aiv. 7-9,
Advies f l,-.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE.

niet onder de 15 jaar, van
9 tot 2 uur. Mevr. B. van
Rijnberk, DrMetzgerstr.46

TE KOOP:
Prima HEREN- en JON-
GENSRIJWIEL. Adres:
De Leeuw, BI. de Fav.37.

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.
GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Het Koopjeshuis
is nog steeds ruim gesorteerd in

Trainingspakken
Delana-kleding
voor Kinderen.

Dames-, Heren- en Kinder-Ondergoederen.

Voor CORSETTEN EN BUSTEHOUDERS
hier het juiste adres:

Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

DEMOBILISATIE
Terug uit de militaire dienst gaan. wij weer
verder met ons bedrijf.

Onderhoudswerken,
verbouw- en nieuwbouw

Vraagt geheel vrijblijvend offerte.
P. Keizer, timmerman-aannemer
VAN OSTADESTRAAT 20, Telefoon 2372.

Zo juist ontvangen de nieuwste

Franse damesvesten
Nog voorradig grote collectie WOL.
Aardige Hongaarse Blouses. - Kousen en. Sokken.
Handwerkkleden, wol. - Glas, porcelein, aardewerk.
Strandartikelen. x

MAGAZIJN Li I B E L .L E

GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

M l EP V A N EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLETN' 5 PLAN NOORD

Inkomsten-belasting '40-'41
Uw aangifte biljet wordt deskundig inge-
vuld door:

J,deMaarKostverlorenstr,31
Oud-belasting-ambtenaar.
Adviesbureau belastingzaken.

Telefoon 2712.
Tevens mede te brengen het aanslagbiljet Perso-
nele belasting 1939 door hen die daarvoor zijn aan-
geslagen.

Bohangsolpapier
uit voorraad pJjn, 40 soorten vanaf ia et

Korremans Bazar
GROTE KROCHT 14.

MEVROUW, Weet u waar u de
fijnste boter, kaas en eieren

haalt? In. de
KAAS- EN EBERWIJN

van TH. VAN HAASTRECHT
SWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

•urn, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden

32. Daar Jim. natuurlijk niet kan sturen,
Vertoont de auto rare kuren:
Ze schiet van links naar rechts en gaat
Langs zigzagwegen over straat.
Wat een paniek! De mensen rillen!
De dames vallen flauw en gillen,
Want ach, de pop wordt, moet je weten,
Door ieder voor een mens versleten!
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V O O R T S E C O U R A N T
ORGAAN DER GEMEENTE ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURA.NX O P G E R I C H T IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen-,
yoor Zandvoort, per jaar ƒ 1,01»
bulten Zandvoort, per jaar f l,6U
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

r ' Giro no. 9446

UITGAVE GERTENBACHS DRUKKERIJ ZANDVOORT

A D V E R T E N T I E N :

van l—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bij contract en in de badgasteniyst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel f 0,60

BUREAU: ACHTERWEG l TELEFOON 2135

VOOR DE SLACHTOFFERS.
Op Zaterdag 15 Juni a.s. wordt alhier, evenals

zulks in alle gemeenten van ons land zal geschie-
üen, een collecte van het Nationaal Hulpcomité
1940 gehouden.

Dit Comité, dat onder leiding van Dr. W. de
Vlugt, Burgemeester van Amsterdam, staat, wendt
zich tot alle ingezetenen van ons land om hulp voor
de rechtstreekse slachtoffers der oorlogvoering hier
te lande.

Er heeft zich alhier op verzoek van den Burge-
meester en onder diens leiding een coUectecommis-
sie gevormd bestaande uit de volgende heren:
C. Slegers, wethouder van Sociale Zaken, A. J. Hol-
lenberg, voorzitter van Onderling Hulpbetoon,
P. van der Moe, voorzitter der Zandvoortse Red-
dingsbrigade, H. J. Peper, directeur van het bijkan-
toor der Twentse Bank en J. J. L. A. Wijnne, voor-
zitter van de plaatselijke afdeling van het Rode
Eruis.

Wij weten en erkennen met dankbaarheid, dat
de gemeente Zandvoort reeds ladingen kleren enz.
•naar'RwbfeeixJam-heeft-gestuurd; daarmede tonende
ïiaar medeleven met hen, die het zo moeilijk heb-
ben en toch nemen wij de vrijheid nog eens een be-
roep op onze ingezetenen te doen om een duitje bij
te dragen voor hun hulpbehoevende landgenoten.

INGEZONDEN.

VAST RECHT - ELECTRISCH LICHT?

Mu'nh. de Redacteur, Gaarne beschikte ik over
enige plaatsruimte.

Verschillende malen bereikte mij de vraag „waar-
om moeten wij ƒ 4,— tot ƒ 6,— per maand vast-
recht betalen aan het P.E.N. niettegenstaande het
verbruik vrijwel is stopgezet?

Immers het is practisch uitgesloten, dat we des
avonds enig licht gebruiken.

Deze vraag heeft zich eveneens voorgedaan bij
•verschillende zaken, zoals pensions en hotels, die in
nog grotere mate gedupeerd zijn.

Doch ook van particulier standpunt bezien dienen
wij het PJE.N. onder het oog te brengen:

Ie dat wij feitelijk geen stroom gebruiken;
2e dat velen feitelijk ook geen verbruik kunnen

betalen en dat het dus onbillijk is, dat wij particu-
lieren onze „vastrechf-verplichting tegenover een
semi-provinciaal bedrijf moeten blijven nakomen.

De Heren Gedeputeerden te Haarlem hebben hier
in een beslissing te nemen, doch zij vergaderen
niet.

Laten wij echter hopen, dat liet P.E.N, te Bloe-
mendaal na kennisname van dit ingezonden zal be-
grijpen, dat wij van deze instelling daden verwach-
ten, die voldoen aan ons gevoel voor billijkheid en
recht.

Met dank voor de plaatsing,
C. L. BOLWIDT.

Van de Redactie:
Blijkens het Haarl. Dagblad van 6 Juni heeft deze
materie in de Haarl. Raadsvergadering van 5 Juni
voor Haarlem reeds een beslissing gevonden. Ter
inlichting onzer lezers nemen we een gedeelte van
het door de Redactie van het Haarl. Dagblad daar-
aan gewijde toelichtend artikel over:

„De gemeenteraad van Haarlem heeft Woensdag-
middag, op voorstel van B. en W., besloten de ta-
xieven voor gas en elektriciteit enigszins te wijzigen.
Kr is in verband met de gedwongen bezuiniging be-
paald, dat iemand, die vast recht lieeft over een
jaar gerekend — te beginnen Mei 1940 — niet meer

zal betalen dan hij verschuldigd zou ztjn geweest
bij enkel tarief.

Enige voorbeelden kunnen dit duidelijk maken,
Electriciteit kost enkel tarief 21 cent per K.W.tJ.

Elke gebruiker van dit tarief betaalt dus als voor-
heen lietgeen zijn meier elke maand aanwijst.

Iemand die vast recht heeft, betaalt zijn vast
recht, dat gebaseerd is op de oppervlakte van zijn
woning, plus 5 cent per K.W.tr. die verbruikt wordt.
In de zomermaanden zal elke gebruiker van vast
recht, als een gevolg van de voorgeschreven bezui-
niging en de zeer korte avonden, zo weinig electri-
citeit opmaken, dat hij bij berekening van enkel
tarief voordeliger zou zijn uitgeweest. Maar het
vast recht wordt over een vol jaar berekend, zodat
nog uitgemaakt moet worden of het nadeel der-
zomermaanden niet wordt goedgemaakt door het
voordeel van de wintertijd.

Stel dat iemand aan vast recht per jaar ƒ 48,—
verschuldigd was. Voorheen verbruikte bij 800 K.W.
U., die hem dus nog ƒ 40,— daarenboven kostten.
Tezamen dus ƒ 88,—, of per K.W.TJ. 11 cent.

Als die gebruiker nu weet toe te komen met 400
K.W.TT., dan wordt de rekening: vast recht ƒ 48,—,
plus ƒ 20,-, is ƒ 68,—. Dat wordt dan 17 cent per
K.W.XT.

In dit geval heeft de gebruiker nog voordeel van
het vast recht, want bij enkel tarief zou hij immers
21 cent betalen.

Als diezelfde gebruiker evenwel tot 200 K.W.TI.
weet te bezuinigen, betaalt hij ƒ 48 vast recht, plus
ƒ 10,—, is ƒ 58,—. Dan komt hem elke K.W.tJ. op
29 cent. In zo'n geval betaalt hij dus voor elke
K.W.U. 8 cent boven het enkele tarief, zodat hem
aan het einde van het jaar ƒ 16,— terug betaald
zullen worden."

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
voor Haarlem en omstreken.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haarlem en omstreken richt zich langs deze weg
tot Industriëlen en handelaren in haar district met
de mededeling, dat zij gaarne bereid is desgewenst
van voorlichting te dienen bij het oplossen van de
moeilijkheden, waarin het bedrijfsleven in haar dis-
trict zich bevindt.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
voor Haarlem en omstreken.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haarlem en omstreken richt zich langs deze weg
tot Industriëlen en handelaren in haar district met
de mededeling, dat zij uitvoerige gegevens ter be-
schikking heeft met betrekking tot de vervoermoge-
lükheden in ons land. Belanghebbenden zullen op
schriftelijk of telefonisch verzoek gaarne nadere
inlichtingen worden verstrekt.

Petroleum-Distributie
Bij het plaatselijk distributie-kantoor zijn
op DINSDAG 11 JUNI 1940, van des morgens
9 uur tot des middags l uur formulieren ver-
krijgbaari
a. voor hen die voor kookdoeleinden geheel

zijn aangewezen op het gebruik van
petroleum en dus niet beschikken over
eenige installatie om zonder behulp van
petroleum te koken;

b. die petroleum verbruiken voor hun be-
drijf.

SPORT

VOETBAL

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

De laatste competitiewedstrijd van het eerste elf-
tal tegen de Haarlem-reserves is in een 1-0 over-
winning voor Zandvoort geëindigd. Zandvoort
speelde met twee invallers. Het is een zeer pittige
wedstrijd geworden. Beide partijen waren volkomen
tegen elkaar opgewassen, met als uitblinkers de
beide achterhoeden. Alhoewel de geelblauwe voor-
hoede iets meer in de aanval is geweest, is de win-
nende goal pas in het laatste kwartier gemaakt.

Deze. wedstrijd werd in een vlug tempo gespeeld
en het" spelpeil benaderde in sommige perioden dat
der tweede klassers. Al met al een waardig slot van
de competitie.

Of de kampioenswedstrijden nog doorgang zullen
vinden, is momenteel nog niet bekend. Doch we
menen te kunnen veronderstellen, dat dit niet het
geval zal zijn wegens het ver gevorderd seizoen. '

Zeer spoedig zullen we met onze training weer
beginnen. We hopen te zijner tijd op de medewer-
king van al onze leden. Want willen onze elftallen
het volgend seizoen iets bereiken, dan is *n geregel-
de training absoluut noodzakelijk. J.K.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Nu het mooie weer aanbreekt en de avonden lang

zijn, gaan we weer naar 't veld, waar we natuurlijk
allen weer present zullen zijn.

De lessen zijn als volgt:
Maandag: Meisjes en Dames in de zaal;
Dinsdag: Meisjes, Dames en Heren naar 't veld.
Woensdag:: Jongens naar 't veld; Heren in de zaal
Donderdag: Deze les is gelijk aan Maandag, naar

't veld.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Het ligt in de bedoeling der Haarl. Handbalcomm.
om een halve zomercompetitie te organiseren voor
de volgende clubs: Concordia, Rapiditas, Lynden,
B.G.V., O.S.S., zowel voor dames als voor heren.
Deze wedstrijden zullen niet Zondags doch in de
week des avonds gespeeld worden.

Wij wekken hiermede tevens onze adspirantleden
op zich als lid op te geven bij de handbal-secretaris
Piet Heinstraat 6.

Nadere gegevens over de te spelen wedstrijden
zullen wij de volgende week berichten. S.v.d.B.

„EXCELSIOR"
Langs deze weg wordt bekend gemaakt, dat de

zomer-contributie weer wordt opgehaald. Ieder
wordt verzocht deze, en ook de eventueel achter-
stallige contributie zoveel mogelijk te betalen. De
contributie is bepaald op 10 cent.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort werd gedurende

de maand Mei ingelegd ƒ 20.273,40 en terugbetaald
ƒ 53.829,70.



S T O O M W A S S E R I J „H O L L A N D l A" - Z A N D V O O R T
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

Fijne vleeswaren
l ons LEVERWORST
l ons BLOEDWORST
l ons ROOKWORST
l ons PEKEL VLEES

J, Bakker en Zoon
KLEINE KROCHT l TELEFOON 2432

8 et
10 et
10 et
20 Ct

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 24 tot en met 30 Mei 1940.

Geboren: Willy, dochter van G. V. Driehuizen en
J. Koper, Kruisweg 30.

Ondertrouwd: A. Bos en H. van Koningsbruggen,
van Ostadestraat 6; K. L. Koning en A. Koning,
Hobbemastraat 30.

Getrouwd: P. Th. Uitermark en M. F. Castien,
Leidsevaart 384, Haarlem.

Overleden: L. Kooper, weduwe van Jb. Koper,
oud 83 jaren, Nieuwstraat 10\. A. G. Bodes, weduwe
van H. C. van den Berg, oud 84 jaren, Nieuwstr. 10.

Opgave van 31 Mei tot en met 6 Juni 1940.
Ondertrouwd: A. van Breukelen en A. A. Kees-

man, De Genestetstraat 1; Jb. Keesman en A. M.
Keur, Hobbemastraat 3.

Getrouwd: S. Drommel en T. J. van Vrouwerf,
Burg. Beeckmanplein 6; W. Bos en L. M. van Dron-
gelen, Van Speyksbraat 1; R. Voorn en J. H. Feld-
kamp, Gr. Krocht 36a; J. F. v,an Kampen en E. M.
Albreehczynschi, Zeestraat 28; P. Keur en E. T.
Gropp, Boul. de Favauge 30.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week sprak Cor. H. E. over „Techniek

in het algemeen". Er was veel belangstelling w>or
dit interessante onderwerp, waarvan we de voor-
en nadelen in deze tvjd meer dan ooit ondervinden.

Zaterdag 8 Juni is er bij goed weer een instuif
in het Jeugdhuis, aanvang 3 uur. Voor bijzonder-
heden wordt verwezen naar de convocatie. Denken
jullie vooral om de mee te nemen gereedschappen
en dergelijke?

GODSDIENSTOEFENINGEN

NE». HERVORMDE GEMEENTE.
- Zondag 9 Juni 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 9 Juni 10 uur: Ds. P. van der Vloed,
nam. 5 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Jnlianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 9 Juni 10 en 5 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 9 Juni 10.30 uur: Dr. H. J. Heering van
Bussum.

Geen Zondagsschool.

NED. CHK. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond. 8 uur samenkomst in de Oude Be-

waarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 8 Juni Einde v.d. Sabbath 10.19 uur.
Vrijdag 14 Juni Begin v.d. Sabbath 8 uur.
Zaterdag 15 Juni Einde v.d. Sabbath 10.25 uur.

Voor de te houden

VEILING
in half Juni, kunnen

nu reeds nette goederen
worden ingebracht, desverlangd gehaald.

Veilinggebouw DE WITTE ZWAAN
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

Glas- en Verfhandel
A. KROMHOUT

HALTESTRAAT 24
ANNEX DROGISTERIJ - TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor
SCHILDERWERK EN BEHANGEN

Scherp concurrerend.
BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
l kg. en Vi kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker oot in 't
bekende Sigarenmagazjjn van

C. J. B A K K t R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
RUIME SORTERING 1ste KXAS FABRIKATEN.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
• TENNIS-SENSATIE1940 •

5 Komt eens kijken naar onze 8
" nieuwste besnarings-tnacliine g

•

De enigste in Haarlem!
Harde bespanning en geen beschadiging van
snaren.
DARMSNAARBESPANNING vanaf f 2,50
Alleenverkoop van de beroemde Stan-
daardmerken: Bojar, Lord, Majestlc, Big, Jj
Bill, Leader, The Tournament. g
Prijzen van f 2,75 tot ƒ 36,50 g
Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons J
dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen, ^
Fietsklemmen f 0,75 •

Sporthuis TE NUYL:
Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030 m

IflBBB

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas pouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met bet afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

DEMOBILISATIE
Terug uit de militaire dienst gaan wij weer
verder met ons bedrijf.

Onderhoudswerken,
verbouw- en nieuwbouw

Vraagt geheel vrijblijvend offerte.

P. Keizer, timmerman-aannemer
VAN OSTADESTRAAT 20, Telefoon 2372.

Bohangselpapier
uit voorraad p.lJn. 40 soorten vanaf 12 et.

Karremans Bazar
GROTE KROCHT 14.

'(Goedkoopste adres voor goed werk
is

A. D. de Best
KONINGINNEWEG 29 - Tel. 22Si)

Alle reparatiën aan meubelen, bedden, kleden, zei-
len, matten enz. worden zo voordelig mogelük uit-
gevoerd.

Vraag ook prijs voor nieuw werk
Stalen op aanvraag,

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, WiUemstraat 9
WED. P. PAAP, PakveWstraat S
KB. PAAP, Poststraa* 13
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VREES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prrjs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima, coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Tongeworst Paarderookvlees
Boterhamworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

Inkomsten-belasting '40~'41
Uw aangifte biljet wordt deskundig inge-
vuld door:

J,deMaarKostverlorenstr,31
Oud-belasting-ambtenaar.
Adviesbureau belastingzaken.
Tevens mede te brengen het aanslagbiljet Perso-
nele belasting 1939 door hen die daarvoor zijn aan-
geslagen.



DANKBETUIGING.

Getroffen door de vele hartelijke gelukwensen bij
behouden terugkeer en de onmogelijkheid

moetende erkennen, om ieder persoonlijk daarvoor
dank te zeggen, brengen wij hierbij aan allen, die
— het zij door een bloemstuk, het zij door een brief
of een handdruk — uiting gaven aan hun mede-
leven, onze oprechte dank.

Dr. en Mevrouw O. A. VAN FRAASSEN

Zandvoort, Juni 1910.

WAARSCHUWING.
Geen geld of goederen af
te geven aan nnjn vrouw
T. Wolff-van Zomeren,
daar door mij niets wordt
vergoed.

H, Wolff, Klarenbeek-
straat 43, Haarlem.

TE KOOP een KINDER-
WAGEN en een. DAMES-
en JONGENSRIJWIEt.
Boulevard de Favauge 37.

Echtpaar z.k. (géén ren-
teniers of vacantiegan-
gers) zoekt tot minstens
l oct. (eventueel blijvend)
GEM. Z.Sl.Kr of Z. en SI.
KAMER met beslist vrge
beuken of kookgelegen-
heid. Br.m, uiterste pr. p.
week ond. no. 44903 bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij

Heer (gepens.) met eigen
meubelen, zoekt tegen l
Juli PENSION voor zo-
mer en winter. Br. met
prijs enz. onder <no. 44901
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR GEVRAAGD:
VRIJ, EENV. GEMEUB.
HUIS voor de zomer-
maanden te Zandvoort of
Bentv. v. ca. ƒ 200,—.
Br. bur. Zandv. Courant
.Gertenbachs DrukKenJ
onder 44902.

GEVRAAGD voor vast:
Eenvoudige nette WIN-
KELJUFFROUW voor
brood en diverse artikelen
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 44904.

GEVRAAGD bij dame al-
leen: NET MEISJE voor
dag en nacht, burgerpot
kunnende koken.
Haarlemmerstraat 7.

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

voor halve dagen. Mevr.
van Tetterode, Brederode
straat 174.

AANGEBODEN GRIJZE
KINDERWAGEN.
Te bevragen Tramweg 26.

TE KOOP: zo goed als
nieuw DAMESRIJWIEL
en HERENRIJWIJEL, per
stuk ƒ 24. Jan Steenstr.la

TE HUUR:
EEN VRIJ HUISJE

f 3,20 p.w., water inbegr.
Tebevr. Smedestraat 11.

DRUKWERK?
GERTENBACHS,
DRUKKERIJ
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RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobönestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

Strand- en badkleding
Kerkstraat 32-34
Telefoon 2391 HET KOOPJESHUIS

Maar

Balks brood
smaakt toch beter

M. T* Balk
Hoge w eg 27
Telefoon 2989

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.

BEHANGSELPAPIEREN, CARBOLINEUM,

Kalk
Schildersbedrijf
K. van der Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT

SWALUE'STRAAT e TELEFOON 2031

THEATER „MONOPOLE"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein
Vanaf Zaterdag 8 tot en met Dinsdag 11 Juni, 8 n.
4 Dagen! 4 Opvoeringen van een groot superpro-
gramma: Robert Taylor, Hedy Lamarr in het grote
en mooie filmwerk:

TROPEIMNACHT IN SAIGON
Het fantastisch romantische verhaal van de liefde
van een wonderschone halfbloed die noodlot bracht
over allen die haar begeerden.

Als 2e hoofdfilm:

'T GAAT BEST WIET DE HARYD'S
met Mickey Rooney, Cecilia Parker, Lewïs Stone,
Fay Holden, Mickey Rooney — levensblij en levens-
wijs — zal U doen juichen om zijn nieuwste creatie
als Anny Hardy.
Toegang boven 18 jaar. Entree: Parket 35, Parterre
60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
Opvoering van den koning van de lach: Joe E.
Brown:

WANNEER BENT U JARIG?
Een oerkomisch filmwerk. Entree 20, 30 en 40 et,
alles inbegrepen.

WOENSDAG 12 en DONDERDAG 13 JUNI 8 TJUR
TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
met TWEE Hoofdfilms Richard Dix in zijn grote
filmwerk:

REUZEN DER LUCHT
Een groot en machtig filmwerk.

Als tweede hoofdfilm: Joe E. Brown in:

WANNEER BENT U JARIG
Een groot komisch filmwerk. Toegang boven 14 jaar
Entree 30—54—75 cent, alles inbegrepen.

Modelvleeshouwerij
levert uitsluitend eerste kwaliteit

Hollands rund' kalfs-
varkensvlees
tegen concurrerende prijs.
Doe heden nog een pioefbestelling.
LEVERWORST, per ons
BLOEDWORST, per ons
ROOKWORST, per ons

en

8 Ct
8 et

10 et

J. J. SPIERS
HALTESTRAAT 30 TELEFOON 2175
Zaterdags na 8 uur gesloten, Zondag 10-12 geopend.

Aankondiging

Belangrijke Veiling
op DINSDAG 18 JUNI a.s. wegens opheffing van
Pension Streep en inboedel van wülen mevr. Grau-
welman, ten huize van Pension Streep, Zeestraat.
Zie uitgebreide annonce Volgende week.

Zandvoorts verkooplokaal
Telef. 2092 TAXATEUR J. WATERMAN.

Verhuuriorichting
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Strandwagens,
Ligstoelen, enz.

N,V. Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Badgoederon
STRANDPANTALONS BADTASSEN
SHORTS, BADMUTSEN
BADPAKKEN BADLAKENS
BADJASSEN BANDHANDDOEKEN
AARDIGE BLOUSES en WITTE ROKKEN,
WOLLEN DAMES VESTEN, originele modellen.
Grote sortering WOL.
Handwerkkleden, wol. - Glas, porcelein, aardewerk.

MAGAZIJN L I B E L L E

GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

i Nu alles duurder is!
Weest daarom zuiniger op uw rijwiel!

; Laat daarom n u Uw
rijwiel
opknappen

Wij hebben nog alle RIJWIELONDER-
DELEN en BANDEN tegen de laagste prijs.
Vraagt vrijblijvend prijs.
Ook zijn wij ruim gesorteerd in Kinder-
wagens, Wandelwagentjes, Luxe voorwerpen,
Electra-materiaal, Schemerlampen, Lampe-
kappen enz.
Daarom is uw adres alleen te Zandvoort:

de goedkope Amsterdammer
Henk Scbuilenburg
GROTE KROCHT 5—7, Telefoon 2974
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Draagt nu de
ZONDER BON verkrijgbaar

linnen en
lichte leren
schoenen

Spaart uw swaardere schoenen voorde
winter.

Koopt uit de juist ontvangen sorteringen !!!

SCHOENHANDEL C DE VRIES
HALTESTRAAT 55 - TELEF, 2851
Eerste klas reparatie-inrichting.

Noorderbad
ZEE- en ZONNEBAD
CAFE-DANCTNG

Gootlkope abonnementen
verkrijgbaar voor Zandvoortse Ingezetenen.

Zondag dansen

ZO JUIST ONTVANGEN:

Wit en blauw leder Samoa's
met lederen zool ZONDER BON.

ALPH. SPRENGERS
Grote Krocht 13 - Telefoon 2106

Voor de

betere kleeunakerij
(ook reparatie)
KLEDINGMAGAZIJN

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

Fa» v. Hensen
Coupeur-Bontwerker
Hoeden, alle maten en modellen
Sportpakken m. lange pantalon
en plus fours (driedelig).
Pantalons met streep en zwart,
enorme voorraad.
Plusfours in diverse kleuren.
Costuums hangen in lange rtjen
gereed, doe tijdig uw keus.
Nieuwe dessins, beslist'alle ma-
ten

Zo juist ontvangen: WIT LINNEN

Heren-molières
met lederen zool ZONDER BON.
ALPH. SPRENGERS, Grote Krocht 13, Telef. 2106

DE BOND VAN BÉDRIJFSAUTOVERKEER
in Nederland (B.B.N.) meldt ons:

Het Departement van Financiën heeft goedge-
vonden, dat aan houders van een motorrijtuigen-
belastingkaart op een daartoe strekkend verzoek
restitutie van de door hen betaalde motorrijtuigen-
belasting zal worden verleend, in verhouding van
het aantal dagen, waarover de kaart loopt tot het
aantal dagen, waarvan wordt aangetoond, dat zij
niet met het motorrijtuig op de openbare weg heb-
ben kunnen rijden.

Toelichting: Houders van motorrijtuigen, die ver-
gunning bezitten om te rijden, moeten dus de ge-
wone belastingkaart (geldig voor 3 maanden of l
jaar enz.) aanschaffen. Zij, die in het bezit zijn van
een belastingkaart kunnen deze bhjven behouden
en kunnen van dezelfde regeling profiteren.

Na afloop van de geldigheidsduur moeten zij den
Ontvanger der Directe Belastingen verzoeken om
teruggave van de belasting over de dagen, dat zij
niet gereden hebben, hetgeen aangetoond zal moe-
ten worden door middel van de hierboven bedoelde
rijvergunning, aan de hand van de in het „werk-
boekje" gestelde aantekeningen, de hoeveelheid ge-
tankte benzine enz. Daarenboven kan een van dag
tot dag bijgehouden boekhouding als bewijs dienst
doen.

STEENSMA'S
Model vlees hou wer ij

Alleen Zaterdag:
i/o pond GEKOOKTE WORST .. 20 Ct
l óns LEVERWORST 8 et
l ons BLOEDWORST 8 et
l ons PEKELVLEES 16 et
l ons HAM 18 et
ATTENTIE'. Zaterdag 8 uur gesloten!
SCHOOLSTRAAT 3 bij de Haltestr. tel. 2703

Uw goedkoopste adres voor

is en bluft:

groenten, fruit
en aardappelen

Fa* v. h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 TELEFOON 2889

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 Telefoon 2026

Deze week als reclame:

Zwitserse wafeltjes
Utrechtse sprits
Als extra reclame:
4 cake-gebak voor 25 cent
Deze alleen Zaterdag en Zondag.

van 50 cent
voor 35 et
p. yz pond

Beliangselpapieren
uit voorraad leverbaar.

P. M. VAN DEÜRSEN

Eerste Zandvoortse Papierhandel
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

Komps fruithandel
is nog steeds voorzien van

ALLE SOORTEN VRUCHTEN I
Iedere dag verse aardbeien en asperges.

Alles wordt aan huis bezorgd, ook 's Zondags.

KEMPS FRUITHANDEL
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

STEUN AAN NOG GEMOBILISEERDEN EN
REEDS GEDEMOBELISEERDEN.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haarlem en omstreken deelt, in verband met de
ontvangen verzoeken om hulp van nog gêmobiliseer-
den en reeds gedemobiliseerden mede, dat de door
haar ingestelde Commissie tot Zakelijke Bijstand
aan Gemobiliseerden, alsnog bereid is om zoveel
als het haar mogelijk is aan deze verzoeken te vol-
doen. Zij zal daartoe voorlopig evenals tot dusverre
zitting houden in het Gebouw der Kamer, Nassau-
plein 4-6, Haarlem op Woensdagen des morgens
van 10.30 uur tot 12 uur.

Jim, de zoon van Bobby
door O. Th. BOTMAN. (Nadruk verboden)

33. Z'n hoofd zo'n heel klein beetje schuin,
Stond nüjnheer Pieters in zijn tuin.
En keek vol trots en Ijdelheid
Naar 't bouwsel van zijn noeste vlijt,
Een pronkjuweel van een volière,
Van inhoud minstens zeven stère,
Welk wonderbaarlijk kunstprodükt
Met torenspitsen was gesmukt.

Voor al uw

Strand- en
Badgoeder en

EEN OVERWELDIGENDE SORTERING

in dames- heren- en kinderbadpakken,
shorts, plastrons, strandbroeken, badjassen,
enz. enz.
In herenoverhemden en polo-shirts een uït-
Sfebreide keuze.
Bij ƒ 20.- bonnen ƒ 1.- aan goederen terug.
Wij nemen Eendracht- en Vesta-zegels aan!

Manufacturenmagazijn

DE WAAG
HALTESTRAAT 40 TEL. 2087

Eens klant bluft klant.

DRUKWERK!! 6ERTENBACHS DRUKKERIJ
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Z A N D V O O R T S E C O U R A N T
ORGAAN DER GEMEENTE ZANDVOORT OFFICIËLE JBADCOURANX O P G E R I C H T IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen'.
voor Zandvoort, per jaar ƒ i,0ü
bulten Zandvoort, per jaar ƒ i,eu
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

Giro no. 9446

UITGAVE GERTENBACHS DRUKKERIJ ZANDVOORT

A D V E R T E N T I E N :

van l—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
B|j contract en in de badgastenl|jst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

BUREAU: ACHTERWEG TELEFOON 2135

AANGIFTE LEERLINGEN.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort bren-
gen ter algemene kennis, dat op Dinsdag 18 en
Woensdag 19 Juni a.s. nogmaals gelegenheid zal
bestaan voor aangifte van kinderen, die met ingang
van de cursus 1940-'41 één der scholen voor gewoon
lager onderwijs B, C en D. zullen gaan bezoeken.

De aangifte moet geschieden tussen 10 en l uur
ter gemeente-secretarie (boven).

Trouwboekje mede te brengen.
De kinderen moeten vóór l October 1940 de leef-

tijd van zes jaren bereiken of bereikt hebben.
De aangifte van leerlingen, die met ingang van

de cursus 1940-'41 de school voor uitgebreid lager
onderwijs A zullen gaan bezoeken, kan geschieden
bij het Hoofd der school (in de school aan de Hoge-
weg Hoofdingang) elke dag van 4.15 tot 5 uur des
namiddags.

Ook hier trouwboekje mede te brengen.
Zandvoort, 12 Juni 1940.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lojs.

AFGIFTE VAN'DISTRIBUTIEGOEDEREN^AAN -
EN TENBEHOEVE VAN DUITSE MHLITAIREN.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat distri-

butiegoederen (thans derhalve suiker, koffie, thee
en schoenen) ten behoeve van het Duitse leger al-
leen mogen worden afgeleverd tegen afgifte van een
door de betreffende Duitse militaire autoriteit on-
dertekende bon, waarop de soort en de hoeveelheid
der aan te kopen producten staat vermeld. Deze
bon dient door den leverancier te worden bewaard
en kan met de .betreffende distributiebons of ver-
gunningen mede worden opgezonden ter verkr|j-
ging van een nieuwe toewijzing voor de aanvulling
van zijn voorraad.

Uitdrukkelijk zij er de aandacht op gevestigd, dat
deze regeling uitsluitend geldt voor aankopen ten
behoeve van onderdelen van het Duitse leger in
Nederland en derhalve niet voor individuele aan-
kopen door Duitse militairen ten behoeve van hun
persoonlijk gebruik, ten aanzien van welke de dis-
trïbutie-voorschriften moeten worden nageleefd.

Distributie-kantoor Zandvoort.^
LEGERPAARDEN.

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend,
dat legerpaarden ter beschikking kunnen worden
gesteld van de burgerij ten behoeve van het eeono-
misch leven. Voor het bekomen van nadere inlich-
tingen vervoege men zich ter secretarie afdeling Al-
gemene Zaken.

Zandvoort, 10 Juni 1940.
De Burgemeester voornoemd,

VAN ALPHEN.

RADIOZENDAPPARATEN.
In opdracht van de militaire autoriteiten maak ik

bekend:
Alle radiozendapparaten, speciaal de z.g. amateur-
zendinstallaties, moeten met de stroombronnen on-
verwijld bij den Orts-Kommandant te IJmuiden
(Hoofdbureau van politie) worden ingeleverd. Niet-
opvolging van dit bevel zal onmiddellijke arrestatie
tengevolge hebben.

De Ortskommandant, LEMCKE.

INKWARTIERING EN VORDERINGEN.
De Burgemeester van Zandvoort maakt het vol-

gende bekend aangaande inkwartiering en vorde-
ringen door het Duitse bezettingsleger.

1. Vordering van roerende goederen heeft - voor

zover zij niet tegen onmiddelH]ke betaling ge-
schiedt - slechts plaats tegen gelijktijdige afgifte
van een ontvangbewljs, getekend door of vanwege
den Commandant van de bezette plaats, waar de
vordering geschiedt.

Degene, van wien roerende goederen zijn gevor-
derd, doet hiervan aangifte b|j den burgemeester,
zo mogelijk met afgifte van het aan hem verstrekte
ontvangbewljs.

2. Vordering van legering (inkwartiering) heeft
slechts plaats tegen overgifte van-een schriftelijke
lastgeving, getekend door of vanwege den Comman-
dant, die inkwartiering vordert.

Degene, b|j wien inkwartiering is gevorderd, doet,
hiervan aangifte b|j den burgemeester, zo mogelijk
met afgifte van de hem verstrekte lastgeving.

De burgemeester vestigt er de aandacht op dat
leveranties en vorderingen van werkzaamheden
door de Duitse troepen slechts tegen contante be-
taling of afgifte van geldige ontvangbewijzen zal
geschieden. Inkwartiering geschiedt tegen afgifte
van inkwartieringsbewijzen.

BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN.
Tot nader aankondiging mogen de brandstoffen-

handelaren vaste brandstoffen voor kookdoeleinden
alleen verkopen aan hen, die kunnen tonen een
door het plaatselijk distributiekantoor afgegeven
bewijs, dat zij voor dit doel vaste brandstoffen mo-
gen kopen.

Het Distributiekantoor Zandvoort.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
Oefenavond Dinsdags in het „Noorderbad".

De oefenavond is in overleg met de Directie van
het „Noorderbad" vastgesteld op Dinsdag — voor
het eerst op 18 Juni a.s. van 7—8.30 uur. De bad-
prijs bedraagt voor hen, die geen zwemabonnement
bezitten, 15 cent per avond — fiets stallen 5 cent.
De prijs voor een seizoen-abonnement is dit jaar
voor de leden gesteld op ƒ 5,—; voor adsp. op ƒ 4,—.
Fiets stallen kost dan ƒ l,—, ook voor het gehele
seizoen.

We hopen Dinsdagavond velen in het „Noorder-
bad" te zien. Het Bestuur.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 7 tot en met 13 Juni 1940.

Geboren: Willem Steven, zoon van A. L. C. Esveld
en D. Visser, Burg. Engelbertsstr. 74.

Ondertrouwd: T. van Veen en C. E. T|jms, Nic.
Beetslaan 10.

Getrouwd: K. L. Koning en A. Koning, Harmen-
jansstraat 44, Haarlem; A. Bos en H. van Konings-
bruggen, Rustenburgerweg 2, Bloemendaal.

De Burgemeester van Zandvoort
maakt bekend, dat de distributiestam-

kaarten van degenen die tengevolge van de
huidige omstandigheden tijdelijk buiten Ne-
derland verblijven (zeevarenden, marineper-
soneel e.d.) onverwijld, met de eventueel op
die kaarten uitgereikte bonboekjes, op het
distributiekantoor moeten worden ingeleverd.
Niet naleving van dit voorschrift is strafbaar
Zandvoort, 14 Juni 1940

De Burgemeester,
VAN ALPHEN

NEDERLANDS INDIE
BST WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

Nederl. Indië is oneindig uitgestrekt. Daar wonen
tal van volken en stammen met sterk van elkaar
afwijkende zeden. Hun verscheidenheid is er zeer
groot! Ze spreken meer dan 200 sterk van elkaar
onderscheiden talen. Hun beschaving staat op zeer
verschillende trap; onder de laagsten behoren de
bewoners van Zuid-Nieuw-Guinea. Dit neemt niet
weg, dat zij zich de heren der Schepping gevoelen.
Ze sieren zich op met veren van paradijsvogels en
andere fraaie vogels. De neus doorboren ze om er
„versieringen" in te kunnen steken.

(Pentekening J. G. Sinia.)

DE V.V.V. BLIJFT PARAAT!

Tijdens een gesprek met den waarnemend directeur
van de V.V.V., den'heer G. Klef er, vernamen we,
dat momenteel besprekingen worden gevoerd met
het bestuur van de Beverwijkse Harddraver|jvereni-
ging „Prins Bernhard" om te komen tot het organi-
seren van korte baandraver|jen op de noordelijke
boulevards. Met „De Kampioen" te Haarlem zijn
onderhandelingen gaande over het houden van een
wielercriterium. Voorts worden met officiële autori-
teiten te Den Haag besprekingen gevoerd betreffen-
de het organiseren van andere attracties. Wel een
bewijs, dat het actieve bestuur van de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer zijn best doet de gasten
in de komende maanden nog iets goeds aan te bie-
den. En met de hulp van allen zullen deze onder-
delen zeker schitterend slagen!

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.

De instuif van de vorige Zaterdag is leuk verlopen.
Er werd 's middags vlijtig gewerkt en na de maal-
tijd is een geslaagde vossenjacht gehouden.

Zaterdag 15 Juni is er een bijeenkomst voor de
jongste groep.



S T O O M W A S S E R I J „H O L L A N D l A" - Z A N D U O O R T
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

Bohangselnapiet*
uit voorraad p.ljn. 40 soorten vanaf 13 et.

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT 14.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2981 Administratiebank, Kostverlorenstr. 57.
2395 Bouwman, J. Brederodestraat 90.
2119 Dam, W. G. van; „Golfzicht", Boulev. Paulus

Loot 21.
2330 Remise en werkplaats Gem. Reiniging Noor-

derduinweg 37.
2606 Hotel Restaurant „Driehuizen", Kerkstr. 1.
2788 Huijsser, Johan, Brederodestraat 183.
2734 Konijn, Th., Brederodestraat 173.
2008 Levit, Ph., Kostverlorenstraat 64.
2987 Meïbo Icehouse, Kerkstraat 5.
2133 Noorderbad, Publieke Telefooncel.
2072 Pension-Hotel „Huize Vennik", Kerkstraat 6.
2423 Pension „Renée", (eig. R. Tiessen), Dr. Metz-

gerstraat 64.
2353 Bekers, C. J., Agentuur en Groothandel, Kost-

verlorenstraat 106hs.
2839 Rijksveldwachter; Zandvoortselaan 131.
2105 Rijn, A. van, Fijne Vleeswaren en Restaurant,

Stationsstraat 17a.
2898 Stokvis, J. J. F., Brederodestraat 125a.
2072 Vennik, Huize; Banketbakker, Kerkstraat 6.
2588 Vries, Mr. Erik S. de, Advocaat en Procureur,

Wilhelminaweg 9.
2224 Winkler Prins, Dr. C., Huis „de Roef" Boule-

vard Paulus Loot 43.
2097 Wunnink, K. P., (Holland Import Mij, fa.

Eijgenlmizen) van Oldenbarneveldstraat 4.
2488 Ijsfabriek, Consumptie-, v.h. C. Kerkman,

Prinsenhofetraat 7.

Verhuurinrichting
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Strandwagens,
Ligstoelen, Meubelen, enz.

N. V» Water drinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 16 Juni 10 uur: Ds. D. Tromp.
Woensdag 19 Juni n.m. 8—8.45 uur: Ds. D. Tromp

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 16 Juni 10 uur: Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 16 Juni 10 en 5 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebonw Brugstraat 15.

Zondag 16 Juni 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. v.d.
Bergh van Eysinga van Bloemendaal.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Spr. de heer J. A. Hoekendijk Jr. te Heemstede.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Zaterdag 15 Juni Einde v.d. Sabbath 10.25 uur.
Vrijdag 21 Juni Begin v.d. Sabbath 8 uur.
Zaterdag.22 Juni Einde v.d. Sabbath 10.28 uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.^

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven.
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbianieu
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2311

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L KNOTTER
37 Haltestraat 37

Tel. 2891naast Bakkerij Rood.

Kips Leverworst Leverworst
Tongeworst Paarderookvlees
Boterhamworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

Behangselpapieren
uit voorraad leverbaar.
P. M. VAN BEURSEN

Eerste Zandvoorlse Papierhandel
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

TENN1IS-SENSATIE1940

Komt eens kijken naar onze

nieuwste besnariniLS-macliine
De enigste in Haarlem!
Harde bespanning en geen beschadiging van
snaren.
DARMSNAARBESPANNING vanaf f 2,50
Alleenverkoop van de beroemde Stan-
daardmerken: Bojar, Lord, Majestic, Big,
Bill, Leader, The Tournament.
Prijzen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50
Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons
dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen,
Pietsklemmen ƒ 0,75

Sporthuis TE NUYL
Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030

IBBBBBB "aBBBBBQBHRBBBBBBBBBBl

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.
BEHANGSELPAPIEREN, CARBOLrNEUM,

Kalk
Schildersbedrijf
K* van tier Poortess
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Bat'a
KOUSENREPARATIE

Haltestraat 11, telefoon 2612

DEMOBILISATIE .
Terug uit de militaire dienst gaan wij weer
verder met ons bedrijf.

Onderhoudswerken,
verbouw- en nieuwbouw

Vraagt geheel vrijblijvend offerte.

P. Keizer, timmerman-aannemer
VAN OSTADESTRAAT 20, Telefoon 2372.

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH VAN HAASTRECHT
SWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C; DE VRD3S, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazün van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

M l E P V A N EGERE N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURQ.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

Zo juist ontvangen:

de nieuwste House Coats
tevens voor het strand.
Originele Franse Dames-Vesten.
Aardige Overhemd-Blouses en Witte rokken.
Grote sortering WOL.
Handwerkkleden, wol. - Glas, porcelein, aardewerk.
BADPAKKEN BADJASSEN SHORTS,

MAGAZIJN L I B E C L E
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754'



Geboren:
MARIA KATHABINA

THEODOBA
dochter van

A. J. M. Kocxt.
G. Koot-Warmerdam.

Zandvoort, 13 Juni 1940
Haltestraat 54.

Inplaats van kaarten
V e r l o o f d :

HARRY BOK
en

JO M. van der WERFF
Den Helder,
Zandvoort, Mietzgersfer. 48

16 Juni 1940.
Geen onfcvangdag.

TE KOOP AANGBB.:
2de hands RADIOTOE-
STEL, in goede staat. Br.
met inlicht, omtr. merk
enz. onder no. 51001.
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR AANGEB.:
Z GEM. KAMERS met
keuken event.v. zomer en
winter. Billijke -prijs.
Br. bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 45103.

TE KOOP:
1 pr DAMESSCHOENEN
m. 40, te klein gekocht.
Adres te bevragen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
.Gertenbachs Drukkerij

ONGEMEUB. HUISJE te
huur, Brederodestraat bij
Zuiderbad. 6 Kmrs, keuk.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

.onder no. 45102.

TE KOOP Mahonihouten
AMEUBLEMENT (dress.,
2 armstoelen, 4 stoelen en
tafel) wegens oyercompl.
Ook 'n Trapnaaimachine.
Adres: Korenstra, p.adres
Brederodestraat JU ^

GEVRAAGD:
MEISJE

voor Kousen-reparatie.
Bata, Haltestraat.

GEVRAAGD:
FLINK MEISTE

v. 8—12 uur. Aanmelden:
H. de Grootstraat 13.

TB KOOP:
tegen billijke prös een in
goede staat zijnd Philips
ONTVANGTOESTEL. Te
bevr. Marisstraat 43.

Gratis af te halen: Drie
mooie jonge Poesjes vanaf
Zondag. Parallelweg 5.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobtfnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

Aanmelden Zaterdag na
8 uur Kostverlorenstr. 129

TE KOOP: als nieuw:
l Herenrijw ƒ 24, Dames-
rijwiel ƒ 32,50 en Dames-
rywiel ƒ 25,—. Adres Jan
Steenstraat la.

TE HUUR:
GEM. BENEDENHUIS,
op goede stand,
vlak bij zee. Compl. In-
boedel tegen spotprijs
over te nemen. Inlichtin-
gen Woningbureau J. H.
ter Wolbeek, H.de Groot-
straat 19, Tel. 2930-2486,
2 lijnen.

• ^
OAT HAD U MIET GEDACHT

•dat uw «choenljaa «64
f IJn, els n l e ufw *on*""
warden gerepareerd. tM
l, het werK. dat «en «ter;
Relljka „acHoenni»k«i"
maakt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Te huur:
BENEDENHUIS, zitkamer, 2 slaapkamers, keuken,
kelder enz., vaste wastafels, gas, electra. ƒ 30,— per
maand tegen l Juli.

Voor direct of later:
GEHEEL VRIJ BOVENHUIS: zitkamer, slaap-
kamer, keuken en kelder. Vaste wastafel, gas en
electra. ƒ 20,— per maand. Desverkiezend ook ge-
meubeld. Te bevragen bij H.H. Makerlaars of bij
den eigenaar J. Sieders, Tolweg 2.

Kampeervereniging

„Helios"
vraagt voor haar leden

gelegenheid
tot berging

van tenten voor l jaar, ingaande heden.

Aanbiedingen schriftelijk of persoonlijk tot
Zondag a.s. van 11-12 uur m de caiitine van
E. PAAP, KAMPEERTERREIN.

Strand- en badkleding
Kerkstraat 32-34
Telefoon 2391 HET KOOPJESHUIS
Mevrouw Dijkstra,
Arts

houdt spreekuur van 1—2 uur in de
Clara-Stichting,

Kostverlorenstraat 93

C» A» van Fraassen,
Arts

heeft de praktijk vanaf heden volledig
hervat.

Spreekuren:
8.30 tot 10 uur
1.30 tot 2 uur

Dames!

Een prima oliepermanent is
een weldaad voor uw haar
en geeft een prachtige glans.
Ook voor PEDICURE het adres

TJ. AUKEMA
TRAMSTRAAT 11 Telefoon 2723

Wildhandel D. VISSER
HALTESTRAAT 34 - TELEFOON 2025

Kippen, per pond . . . f 0,40
Braadkippen . . f 1,—, f 1,25
Braadkuikens 60—75—85 cent
Kippenpoulet, per pond . f 0,50
10 Verse eieren . . . 45 cent

Nu alles duurder is!
Weest daarom zuiniger op uw rijwiel!

Laat daarom n u Uw
rijwiel
opknappen

Wij hebben nog alle RIJWIELONDER-
DELEN en BANDEN tegen de laagste prijs.
Vraagt vrijblijvend prijs.
Ook zijn wij ruim gesorteerd in Kinder-
wagens, Wandelwagentjes, Luxe voorwerpen,
Electra-materiaal, Schemerlampen, Lampe-
kappen enz.
Daarom is uw adres alleen te Zandvoort:

de goedkope Amsterdammer
Henk Schuilenburg
GROTE KROCHT 5—7, Telefoon 2974

Modelvleeshouwerij
levert uitsluitend eerste kwaliteit

Hollands rund" kalfs* en
varkensvlees
tegen concurrerende prijs.
Doe heden nog een proefbestelline.
LEVERWORST, per ons 8 et
BLOEDWORST, per ons 8 et
ROOKWORST, per ons 10 et

J. J. SPIERS
HALTESTRAAT 30 TELEFOON 2175
Zaterdags na 8 uur gesloten, Zondag 10-12 geopend.

COSTUMIERE
PATRONEN riaar maat. - Ook Verstelwerk.

Zandvoortselaan 185

Woningbureau

J. H. TBtt WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deeltelijk.
TE KOOP: villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wij ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en Inlichtingen

Kousen

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L, B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Waarschuwing
Is Uw formulier voor de

Inkomsten-belasting '40~'41
reeds ingevuld ?

Uw aangifte biljet
wordt deskundig ingevuld door:

j, de Maar Kostverlorenstr, 31
Oud-belasting-ambtenaar.
Adviesbureau belastingzaken.

Tevens mede te brengen het aanslagbiljet Perso-
nele belasting 1939 door hen die daarvoor zijn aan-
geslagen.

SCHOENMAKERIJ

Onder Rijkstoezicht
gediplomeerde schoenmakers

Haltestraat 11, telefoon 2612



THEATER „MONOPOLE"
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 15 tot en met Dinsdag 18 Juni
4 Dagen ledere avond aanvang B uur. 4 Opvoeringen
van een 100 pet Superprogramma. Optreden van de
koningen van de lach: Stan Laurel en Oliver
Hardy in hun nieuwste en grootste lachschlager

IN HET VREEMDELINGENLEGIOEN
U heeft ze nog nooit zó goed gezien! Zelfs het
Vreemdelingenlegioen had nog nooit zulke vreemde
sinjeurs meegemaakt! Laurel en. Hardy op hun best
Als tweede hoofdfilm een niet minder grote Film-
schlager:

DE MAN, DIE ZICHZELF VOND
met John Beal, Joan Fontaine,, Philip Huston.
Een 100 procent Succes-programma! Toegang boven
de 14 jaar. Entree: Parket 35 et, Parterre 60 et,
Stalles en Balcon 75 et, Loge 90 et.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
optreden van de gevierde komieken Stan Laurel en
Oliver Hardy
In het Vreemdelingenlegioen
Entree 20, 30 en 40 cent.

WOENSDAG 19 en DONDERDAG 20 JUNI 8 UUR
TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
Bobby Breen het 8-jarige wonderkind met de gou-
den stem in

HET LIED VAN DE JEUGD
Als tweede hoofdfilm:

OP VRIJE VOETEN
met Harry Carey, Hoot Bibson, Torn Taylor. Toe-
gang boven de 14 jaar. Entree 30, 54, 75 et.

Swift's
laatste snitten in zom ersch oe nt j es

WCT? LEDER met gebloemde stof ƒ 3,95
ZWABT LAKLEDER met gebloemde stof.. ƒ 4,50

Geen zichtzendingen
Verkoop a contant

N.m. 9 uur gesloten
Zaterdags 10 uur

Alph. Sprengors
Grote Krocht 13

BflBBBBBBBBBBflBBBBflBBBBBBDBna&iBBBBBBBBBBBBBBflflflBB

B Belangrijke veiling g
ij wegens opheffing pension en B

5 INBOEDELVEILING~3n g
JJ wegens'sterfgeval, te houden op ~

• Dinsdag 18 Juni v.m. 10 uur
H ten huize van PENSION STREEP, ZEESTRAAT 60
g ten overstaan van deurwaarder Erbrink, waarbij:
gj hotel-porcelein, café-tafels en -stoelen, ledikanten
H en bedden, diverse ameublementen, karpetten, gor-

S dtinen, vloerbedekking, fraaie lampen, buffetten, B
keukengerei, groot kolengasfornuis, salamander- B

m kachels, ijskast en wat verder te bezichtigen zal zjjn J
• op ZONDAG en MAANDAG 16 en 17 JUNI a.s, van •
• 10 tot 6 uur. •
J Inlichtingen by den taxateur: telefoon 2093 en 3164 •
EBSaBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIEBBBBBBH

Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2135

Bat'a
PEDICURE

Haltestraat 11, telefoon 2612

KOOPT NU een

regenmantel
bij „De Waag"

Dames-, heren- en kinder-regenkleding in
de nieuwste modellen. — Wollen dames- en
kindervesten of pullovers. — Dames Swing-
rokjes in marine, grijs en wit.

Herenoverhemden, Polohemden in
diverse prijzen
Gitote sortering in Wol, Borduurkleden,
Kanten kleedjes en Tafelkleden.

Manufacturenmagazijn

DE WAAG
HALTESTRAAT 40 TEL. 2087

Bij ƒ 20.- bonnen ƒ 1.- aan goederen terug.
Wij nemen Eendracht- en Vesta-zegels aan!

Eens klant blijft klant.

FIJNE VLEESWAREN
Pekelvlees, lever, vette .worst, cervelaatworst,
kalfsworst. gebr. roastbief, rookvlees, enz.

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Telefoon 2105

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
Nogmaals vestigen wy er de aandacht op, dat de

gelgenheid tot inschrijving voor de werkkampen,
met de daaraan verbonden opleiding tot melker en
schipper, weer open staat.

Werkloze jongens 16—25 jaar worden hiervoor
verwacht ten huize van onzen secretaris de heer
H. J. Koning, Haltestraat 62.

Voor zover dit nog niet algemeen bekend mocht
zijn, zjj nog vermeld dat de kampen uitgaan van
de Centrale te Utrecht, gesticht op initiatief van
de Baad van Ned. Kerken voor practisch Christen^
dom.

Het Comité van Actie.

't Wonder van Zandvoort
Swaluëstraat 9, telefoon 2418

Haast U, voor wij
uitverkocht zijn I

WECKFLESSEN
i/„ liter 18 et; 3/4 uter 20 et; l liter 22 et;
1V„ liter 25 et; 2 liter 28 et.
Ringen 3 voor 10 et bü aankoop van flessen

Verder grote sortering in

huishoudelijke artikelen
enz. enz.

Kleine partij mooie

glazen STOPFLESSEN
Spotprijs 49 et, zolang de voorraad .strekt!

LIGSTOELEN, vanaf ƒ 1,35

Vesta- en Eendrachtzegels worden bij ons in
betaling aangenomen.

EEN CREDD3T VAN ƒ 5000.
B. en W. hebben aan de raad een crediet van

ƒ 5000 aangevraagd tot dekking van verschalende
extra-uitgaven, ojn. voor de luchtbescherming, bui-
tengewone politiemaatregelen en de kosten vallende
op de bezetting.

HET TELEN VAN BRUINE BONEN.
Voor de tewerkstelling der werklozen in het be-

lang van de voedselvoorziening achten B. en W. het
wenselijk, in werkverschaffing over te gaan tot het
betelen van ongeveer 2V» h» grond met bruine
bonen. De kosten worden óp ƒ 1850 geraamd.

LUCHTBESCHERMINGSDIENST.
Tot onze spijt moest deze week door onvoorziene

omstandigheden de inspectie op het laatste ogen-
blik uitgesteld worden. r>aar het niet mogeUjk is,
ieder persoonlijk op te roepen, verzoeken we langs
deze weg alle leden, om zich Donderdag 30 Juni a.s.
's avonds tussen 8 en 10 uur in volle uitrusting te
melden in de Centrale Post. Hier zullen wij de uit-
rusting inspecteren, de onbruikbare onderdelen, ver-
vangen en de ontbrekende zo mogeüjk verstrekken.
Tevens zullen we verder gaan met het uitreiken van
de legitimatiekaarten. Ieder, die deze reeds in ztjn
'bezit heeft, moet deze meebrengen ter controle, de
anderen dienen een goed-gelijkende pasfoto in te
leveren. "Wij rekenen voor deze inspectie op aller
medewerking. Verder herhalen wy nog één keer
ons verzoek van de vorige week: Wil ieder, die we-
gens te jeugdige leeftijd eervol ontslagen is, vooral
zo spoedig mogelijk zijn uitrusting inleveren? WE
tenslotte Henk Hannens, wiens adres onbekend is,
ons dit even meedelen?

Piet v.d. Waals, Administrateur LB.D.

DE VIJFDE TELEFOONCEL.
Een dezer dagen is op de hoek van de Zandvoort-

selaan en de Kostverlorenstraat de vijfde telefoon-
cel geplaatst, die binnenkort in gebruik genomen
zal worden. Men kan dan telefoneren aan de Zand-
voortselaan (Bentveld), de Zandvoortselaan (halte
de Tol), Stationsplein, Kerkplein en de Boulevard
Paulus Loot.

BROOD VAN OORLOGSBLOEM in ZANDVOORT.
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend,

dat het met ingang van Maandag 17 Juni verboden
is brood te verkopen en/of af te leveren, dat voor
mteer dan 25 pet bereid is met blanke bloem.

GEMEENTELIJKE WANDELPARKTERREINEN
Het College stelt voor de gemeentelijke duinterrei-
nen ten noorden van de badplaats voor de inwoners
en gasten als wandelterrein beschikbaar te stellen.
De volgende toegangsprijzen worden voorgesteld:
ƒ 0,10 een dagkaart, ƒ 1.- een maandkaart en ƒ 2,50
een seizoenkaart per persoon. Kinderen beneden de
14 jaar hebben vrije toegang mits onder geleide.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Reeds verscheidene adspiranten hebben zich als

lid bij de Handbalsecretaris opgegeven. ledere Vrij-
dagavoncï is er om lialf acht training voor adspi-
ranteni en groten op het veld.

Medewerking wordt vferleend door twee leden der
Haarlemse Handbal Commissie.

Reeds volgende week begint de Zomercompetitie.
Leden van O.S.S., toont uw belangstelling voor de

Handbalsport en komt allen bij de wedstrijden kij-
ken. Een ieder is welkom!
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ZANDVOORTSE COURA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE B AD COURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling te voldoen:
TOOT Zandvoort, per Jaar ! ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar" ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ o,lo

Giro uo. 9446

Uitgaye Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E B T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Bü contract eii In de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

AAN DE LEZERS VAN DE
ZANDVOORTSE COURANT.

Het is U allen, bekend, dat ik er steeds naar heb
gestreefd de Zandvoortse Courant iets meer te doen
zon dan enkel advertentie- en nieuwsblad, wat
— dank zij de daarbij ondervonden medewerking —.
ook volkomen gelukte, totdat er eerst door de mobl-
üsatie en daarna In nog veel sterker mate door de
oorlog een kink in de kabel kwam.

Ondanks de moeilijkheden der wel zeer verander-
' de omstandigheden gelukte het nog geregeld te
verschijnen, zaj bet in zeer beperkte omvang.

Die tijd is thans evenwel voorbij. De Zandvoortse
Courant verschijnt weer in groot formaat en zal
ook weer zijn voorlichtingsblad, zij het met andere
middelen en andere hulp dan voorheen.

Dat niettemin de Zandvoortse Courant de bijzon-
dere belangstelling zal blijven behouden van geheel
Zandvoort, is de hoop van

Uitgever Zandvoortse Courant.
W. J. GERTENBACH.

BEKENDMAKING.
Het Hoofd van plaatselijke politie, als bedoeld in

artikel l van bet Vreemdelingenreglement, in de
gemeente Zandvoort,

.. gezien art. 4 van'voornoemd reglement,
VORDERT:
dat alle niet-arische vreemdelingen, die tussen

l Januari 1933 en l Maart 1938 Duitsland hebben
verlaten en thans hun woon- of verblijfplaats heb-
ben in de gemeente Zandvoort,

zich binnen 8 dagen na dagtekening van deze
bekendmaking bij hem aanmelden aan het bureau,
gevestigd aan het adres Haltestraat l onder mede-
brenging van hun paspoort en eventueel andere
identiteitspapieren.

Zandvoort, l Juli 1940. ,
Het Hoofd van Plaatselijke Politie

REIJINGA.

Onverminderd de andere maatregelen welke kun-
nen worden genomen ten aanzien van de(n) vreem-
deling(e), die voornoemde aanmeldingsplicht niet
nakomt, vormt niet-nakoming dezer verplichting
overtreding van het strafbare feit, genoemd in art.
26 van het Vreemdelingenreglement, strafbaar met
hechtenis van ten hoogste twee maanden of geld-
boete van ten hoogste duizend gulden.

LUCHTBESCHERMINGSMAATREGELEN EN
VERDUISTERING.

door J.A.Steen Jr. Ondercommandant L.B.D. alhier

De Luchtbeschermingsdienst der Gemeente Zand-
voort is reeds vanaf 15 April 1.1. onafgebroken in
dienst. ledere dag wordt er door de leden onafge-
broken en met grote toewijding gepost, zodat men
in Zandvoort ten opzichte van het gevaar uit de
lucht een veilig gevoel kan hebben.

In de afgelopen weken heb ik mij eens op de
hoogte gesteld van de maatregelen, welke genomen
zijn in andere gemeenten in de omgeving. De erva-
ringen hierbij opgedaan zijn van die aard, dat ik
met een gerust hart kan zeggen, dat Zandvoort er
én wat materiaal én wat personeel betreft in vele
gevallen 100o/„ beter voorstaat dan gemeenten van
gelijke omvang, zelfs van grotere uitgestrektheid.

Zo kwam ik ergens op uitkijk- en luisterpost van
een gemeente „ergens in Nederland", waar ik een
oud heertje aantrof, die in zijn eentje met een
verrekijker de lucht afzocht naar vliegtuigen. Nadat
ik mij had voorgesteld werd ik op zijn heiligdom
toegelaten, waarna ik hem de volgende vragen
Bfcelde.

— Hoe groot is uw dienst?
— Dat weet ik niet.
— Waar zijn uw verbandposten?
— Dat weet ik niet.
- Wat doet U dan hier?
— Elk vijandelijk vliegtuig moet ik melden aan

den luchtwachtcommandant.
— En wat doet die luchtwachtcommandant dan?
— Niets en bedankt mij voor de melding!
— Doet u allang dienst?
— Neen vandaag voor het eerst. Ik kreeg een

schriftelijk bevel van den burgemeester om. hier te
gaan uitkijken.

Lezer, dit lijkt mij voldoende om aan te tonen, dat
er verschil bestaat in Luchtbeschermingsdiensten.
De betreffende man was nergens aan te herkennen,
waaruit kon blijken, dat hu L.B.D.-er was. Zelfs
geen armband of zoiets.

Er blijkt zo in verschillende gemeenten nog wel
het een en ander te haperen aan de beschennings-
middelen ten behoeve van de burgerbevolking. Zelfs
ook in zeer belangrijke gemeenten, waar het zonder
wettelijke dwang onmogelijk bleek om voldoende
posten te bezetten. En men weet ook, dat het met
kwade honden slecht hazen vangen is.. Men moet
voor een 'taak berekend zijn en er iets voor voelen
om het tot een goed einde te kunnen brengen.

Zonder allerminst te willen vervallen in overdre-
ven loftuitingen op onze Zandvoortse dienst meen
ik ter vergelijking toch wel'enkele feiten met na-
druk te mogen vaststellen,

1. de toewijding is bijzonder groot;
2. ieder lid voelt zijn verantwoordelijkheid;
3. de uitrusting is voldoende;
4. schriftelijke dwang tot medewerking was nog

nimmer nodig.
In het licht van deze feiten bezien mag dankbaar

erkend worden, dat de Zandvoortse bevolking haar
plichten kent en het gemeenschapsgevoel groot is,
hoe de onderlinge verhoudingen dan ook vaak zijn
mogen.

Er zijn in Zandvoort wel eens mensen geweest,
die meenden te mogen opmerken, dat wij over te
weinig materiaal beschikten om behoorlijk te kun-
nen werken. Ik stel daar dit tegenover:

In welke plaats van gelijke omvang heeft men
zoveel materiaal en uitrustingsstukken als in Zand-
voort. Gaat naar welke gemeente gij wilt en tracht
daar eens een Lucntbeschermer te vinden, die van
de dienst een stalen helm, een overall, een gas-
miasker en een zaklantaarn ontving. Ook op het
gebied van materialen ten behoeve van de tech-
nische diensten zijn wij ruimschoots voorzien. Ver-
bandstoffen enz. zijn in grot? hoeveelheden voor-
handen. Een speciale E.H.B.O.- en materialenauto
staat nacht en dag voor de deur, paraat om op elke
minuut van de dag volledig bemand te kunnen uit-
rukken.

Ik moge thans iets zeggen van de medewerking-
en de geest, die er onder ons personeel heerst. Deze
is in één woord voortreffelijk. Steeds valt het mij op,
dat er een kameraadschappeHjke geest is en deze is
vooral nodig in een dienst als de onze. Men moet
met elkaar werken dus men moet ook op elkaar
kunnen vertrouwen. Niets is te veel, alles wordt
zonder één verkeerd woord gedaan. Zij, die krach-
tens hun kennis en geschiktheid zijn aangesteld als
dienstleider of plaatsvervangend dienstleider geven
hun orders en de lageren in rang gehoorzamen. Zo
behoort het.

Er zijn momenteel manschappen in dienst, die
sedert de oorlog steeds nachtdienst doen. Dat be-
itekent geen enkele nacht thuis. Dat is verantwoor-
delijkheidsgevoel en plichtsbetrachting van de beste
soort! Deze mensen beschouwen het als een erezaak
om te waken voor anderer veiligheid.

De cursussen en oefeningen in de duinen gaan
iedere week gewoon door. Maandags 'en Vrijdags
geeft de heer Baars, leider van de E.H.B.O.-dienst
cursus in eerste hulp bij ongelukken en Dinsdags
en Woensdags gaan de manschappen met mij naar
het strand of de duinen waar geoefend wordt met
de gasmaskers. Ook Oiet vervoeren* van patiënten
op brancards over ongeëffende .terreinen wordt in
de duinen onderwezen. '

Zo blijft de dienst immer paraat.

De verduistering.
Zeer tot mijn genoegen mocht "ik enkele malen

van de Duitse autoriteiten een compliment voor
onze manschappen in ontvangst nemen over de
buitengewoon goede verduistering in de gemeente
Zandvoort. In tegenstelling met andere plaatsen
was de verduistering hier ter plaatse perfect door-
gevoerd (overeenkomstig trouwens de ligging van
onze gemeente als kustplaats). Dit compliment
komt geheel toe aan de stipte uitvoering der gege-
ven orders door de manschappen van onze nacht-
patrouille. Volgens een tevoren opgesteld plan wordt
iedere nacht onze gehele gemeente doorkruist door
patrouilles van twee man tot een gezamenlijk aan-
tal variërende tussen de 16-28 manschappen, onge-
acht de gewone dienst, die normaal des nachts door
gaat. Onze manschappen hebben van mij de op-
dracht om te zorgen, dat nergens op storende wajze
licht of lichtschijnsel naar buiten treedt. Men zal
daarbij correct en beleefd optreden. Bij onwilligheid
of bij in het oog lopende nonchalance wordt het
betrokken geval in het klachtenboek vermeld, waar-
na ik deze aan den Commissaris van Politie voor-
draag voor een proces-verbaal. Bij tijdelijk onbe-
woonde huizen, waaruit evenwel toch licht uit-
straalt zal door middel van braak toegang worden
verschaft en het lichtnet stroomloos worden ge-
maakt. De door onze manschappen in beslag geno-
men zekeringen kunnen dan aan de Centrale Post
worden teruggehaald.

Onze patrouilles ondervinden zowel van de ge-
meentepolitie als de Duitse grenspolitie de grootst
mogelijke medewerking bij de uitoefening van hun
taak. Zeer in het bijzonder moet men bij de ver-
duistering der percelen ook denken aan de achter-
zijden van het huis. Ook hier geldt de verduistering
ten volle.

In dit korte bestek heb ik een kort overzicht ge-
geven van de outillage, de sterkte en de paraatheid
van onze dienst. Men kan — het zij nog eens ge-
zegd — in Zandvoort gerust zijn, alhoewel wij met
de bevolking van ganser harte hopen, dat het op-
treden van onze dienst niet éénmaal nodig zal zijn.

Ten slotte vraag ik van de bevolking mede te
werken aan alle voorschriften van de dienst en de
verduistering, daardoor tot uiting brengende de
waardering voor het werk van alle leden van onze
dienst, die hun taak belangeloos en met opoffering-
van eigen genoegens verrichten.

KOSTELOZE RIJWIELBELASTINGMERKEN.
Personen, die in aanmerking komen voor een

kosteloos rijwielbelastingmerk kunnen aangiften
daartoe in ontvangst nemen en inleveren op 16, 18,
23, 25 en 30 Juli en l Augustus 1940, telkens des
namiddags van 7.30 uur tot 8.30 uur in het perceel
Haltestraat no. 4 ingang Tramstraat.

GEDEMOBILISEEKDEN.
Door de mobilisatie nebben verschillende leden

van de Werkliedenvereniging „Onderling Hulpbe-
toon" hun lidmaatschap opgezegd.

Thans kunnen wij mededelen, dat zij die zich
weer als lid opgeven, direct in alle rechten, als
ziekenhuisverpleging en uitkering, vallen.

Zie verder de advertentie.

EXAMENS.
Deze week slaagden aan het Christelijk Lyceum

te Haarlem voor het eindexamen H.B.S. b mej. A.
Koning en de heer A. D. J. Wiegand Onze geluk-
wensen aan deze gelukkigen

— Heden slaagde te den Haag onze plaatsgenoot
de heer J. S. Otten voor het Staatsexamen M.O.
practisch voor Piano.

Bij de gehouden U.L.O.-examens slaagde deze
week voor Diploma b Aart Oskam, leerling Chr.
U.L.O. school Bloemendaal.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2684 Adm. Bank v. Vaste Goederen Haarlemmer-

straat 13.
2832 Beutier, Joh. J., Brederodestraat 185a.
2302 Kampen, J. F. van, Zeestraat 281.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en het daaronder

behorende ambtsgebied1 weid gedurende de maand
Juni ingelegd ƒ 6517,97 en terugbetaald ƒ 39735,38.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 11780.

ZOMERDIENSTREGELING N.Z.H.T.M.
Heden ontvingen wij van bovenstaande, Maat-

schappij de nieuwe dienstregeling geldig van 22
Juni 1940 tot nadere aankondiging, waarmede alle
vorige tijdelijke wijzigingen komen" te vervallen.

Er wordt op gewezen, in verband met de verduis-
tering, dat niet steeds op de aangegeven aansluitin-
gen kan worden gerekend, zodat het raadzaam is
het niet op de laatste verbinding te laten aan-
komen.

DISTRIBUTIEKAART VAN OVERLEDENE
GEBRUIKT VOOR INKOPEN

Voor den Haarlemsen kantonrechter had zich
Maandagmorgen een bejaarde vrouw uit Zandvoort
te verantwoorden voor het feit, dat zij de rijks-
distributiekaart van haar overleden echtgenoot ver-
zuimd had ter bestemder plaatse in te leveren en
op die niet meer geldige kaart waren als suiker en
peulvruchten had gekocht.

De verdachte was te oud en te gebrekkig om zelf
te verschijnen, zodat de zaak behandeld moest wor-
den met een 49-jarigen zoon, die als gemachtigde
optrad. Deze maakte duidelijk, dat zijn moeder ge-
heel te goeder trouw hadi gehandeld.

De ambtenaar van het O.M. belichtte de formele
en materiële overtreding en wees er op, dat de wet
op een overtreding als deze een maximale geldboete
van driehonderd gulden stelt. Spreker wilde echter
rekening houden met de leeftijd van de verdachte
en eiste een geldboete van vijf gulden, subsidiair
drie dagen.

De kantonrechter veroordeelde conform de eis.
Wij maken er onze lezers op attent, dat men ver-

plicht is bij het distributiekantoor alle distributie-
bescheiden (stamkaart, algemeen distributiebon-
boekje en broodbonboekje) in te leveren van fa-
milieleden, indien deze in het buitenland of in mi-
litaire dienst vertoeven.

De gevolgen van een nalatigheid bespeurt men
in bovenstaand bericht!

KANO SLOEG OM.
Dat het varen met een kano op zee steeds geva-

ren oplevert bewijst weer het ongeval dat deze week
heeft plaats gehad. Door een verkeerde handeling
met het zeil sloeg een kano, bemand met twee jon-
gelui, om. Een van de twee jongens, die niet kon
zwemmen, verkeerde in levensgevaar, doch zijn
broer wist hem gelukkig voor verdrinking te redden.

Een zeilboot, die in de buurt was, kwam spoedig
te hulp zodat dit ongeval gelukkig geen slachtoffers
eiste.

VERGUNNINGSSTELSEL VOOR HET VERVOER
PER AUTOMOBIEL.

De Bond voor Bedrijfsautoverkeer in Nederland
(B.B.N.) meldt ons, dat ieder, die inlichtingen wenst
te ontvangen omtrent het vergunningsstelsel, dat
l Juli a.s. ook voor het gehele „beroeps-personen-"
en „eigen-vervoer" per automobiel in werking- treedt,
zich kan wenden tot de Inlichtingendienst van de
B.B.N. Groot Hertoginnelaan 16, 's-Gravenhage.
Telefoon 390010.

AFSLUITING ACHTERWEG VAN WASSENAAR
NAAR KATWIJK.

De A.N.W.B. heeft van de Prov. Waterstaat be-
richt ontvangen, dat de Achterweg van Wassenaar
naar Katwijk tussen de afsplitsing naar de Wasse-
naarse Slag en Katwijk voor alle verkeer is geloten.

EEN BROCHURE VAN DR. H. COLIJN.
Bij de N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard

te Amsterdam is onder de titel „Op de
Grens van twee Werelden" een brochure van Dr.
H. Colijii, Minister van Staat, verschenen. In een
zeer kort Woord Vooraf, gedateerd 25 Juni 1940,
verklaart de schrijver dat hij in dit kleine geschrift
een poging heeft gedaan om de „fouten van het
verleden te schetsen en enkele wenken te geven
omtrent hetgeen wü thans in het belang van ons
volk zouden kunnen verrichten".

VERSCHIJNINGSVERBOD.
In de provincie Noord-Holland is de verschijning

van twee kleinere bladen (geen dagbladen, zoals
abusievelijk werd vermeld in de pers) gedurende
twee weken verboden, tengevolge van een systema-
tische onvriendelijke houding ten opzichte van de
Duitse bezetting, alsmede een vijandig stelling ne-
men tegen de algeheel gewijzigde omstandigheden.
Bedoelde bladen maakten zich bovendien schuldig
aan propaganda voor Engeland en Frankrijk.

WIJZIGING MELKBESLUIT.
Naar wij lezen, heeft de commissie ex-artikel 17

der Warenwet een advies in voorbereiding tot wijzi-
ging van de bepalingen van het melkbesluit met be-
trekking tot de .bereiding van en de eisen voor ge-
pasteuriseerde melk. Er bestaat voor belanghebben-
den voor 15 Juli gelegenheid inlichtingen te beko-
men bij den secretaris der commissie, dr. G. L.
Voerman, Bezuiderihuit 171, 's Gravenhage.

NOODBEURS UTRECHT.
Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Haarlem en Omstreken, Nassauplein 4-6, tel. 15254
zijn nadere inlichtingen te verkrijgen omtrent een
noodbeurs, welke te Utrecht wordt gehouden.

S.O.S. EUROPA!
Een bijdrage tot de Schuldvraag van
deze oorlog, door B. M. Roelli. Uitg.
W. J. Ort, 's-Gravenhage. Prijs ƒ 0,25

Onder de vele geschriften en boeken, die in onze
dagen over de oorlog het licht zien, neemt boven-
genoemd boekje een bijzondere plaats in. Het is
voornamelijk gewijd aan de rol, die de emigranten
hebben gespeeld in de voorgeschiedenis van de hui-
dige oorlog. De schrijver, een Zwitser, dus zelf in-
woner van een neutraal land, betoogt, dat de emi-
granten, die het niet eens waren met de nieuwe
richting van Duitsland na 1933, of om welke reden
dan ook, bevreesd waren, er te blijven, in het bul-
penland een propaganda zijn gaan voeren tegen
Duitsland, die moest uitlopen op een oorlog.

Hu betoogt, dat de generale staven der geallieer-
den veel te veel waarde hebben gehecht aan hun
beweringen en de inhoud van de boeken van Klotz,
Sternberg, Rauschning e.d., en daardoor zowel de
bedoelingen en de aard als ook de kracht van
Duitsland verkeerd hebben beschouwd en onder-
schat.

Het boekje is in een kalme toon gesteld, en goed
gedocumenteerd. Men mag het in allen dele eens
zijn met den heer Roelli of niet, het is zeker de
moeite waard er kennis van te nemen voor lederen
neutrale, die zich onbevooroordeeld op de hoogte
wil stellen van de factoren, die tot de oorlog hebben
geleid.

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

De vrouwen op tal van eilanden in de Indonesische
archipel maken bijzonder mooi kralenwerk, tassen,
hoeden enz., die uitmunten door de keuze der kleu-
ren. Jammer genoeg is dit op een afbeelding ia
zwart en wit niet te zien. Meisjes, die een oogje op
een jongen man.hebben, geven dezen mooie tasjes
cadeau, waarin ze tabak enz. bewaren. Een bewoner
van het eiland Tïmor droeg er een op zij. Ik foto-
grafeerde hem en vroeg of hij dit tasje wilde ver-
kopen. Daar-was-geen sprake van! Zelfs niet voor
een bedrag van ƒ.10; dat voor hem toch een hele
som was! Hij had het immers van zijn geliefde ge-
kregen.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Uitslag:

Dames: Rapiditas-O.S.S., 10-1.
Heren: O.S.S.-Rapiditas, 0-5.
Aan de uitslagen merkt men wel, dat het voor

onze dames en heren een eerste vereiste is, dat zij
geregeld komen trainen op onze trainingsavonden.
Deze worden iedere Vrijdagavond gehouden. Aan-
vang 7.15 uur. A.s. Vrijdag onder leiding van den
heer Van Santen.

Deze week mochten wij twee nieuwe leden no-
teren.

De dames zijn deze week vrij. Zij spelen weer
a.s. Donderdag 11 Juli om 8 uur thuis tegen B.G.V.
Bedenk dames dat alleen met te spelen een wed-
strijd gewonnen kan worden en niet door te bek-
vechten met uw medespeelsters. Bewaar te allen,
tijde uw goed humeur, ook al staat men met 5-0
achter.

Ook sommige heren mogen er wel aan den-
ken, dat het maken van aanmerkingen op het spel
van anderen door deze niet geaccepteerd behoeven
te worden. Alleen de aanvoerder kan hierover iets
zeggen en dan nog altijd op een fatsoenlijke manier.
Ook het maken van aanmerkingen tegen de scheids
rechter behoort tijdens de duur van de wedstrijd
achterwege 'te blijven. Doe dit na afloop hiervan in
plaats van hem te bedanken voor de „prettige lei-
ding". S. v.d. B.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
Het bestuur maakt de leden er op attent, dat er

vanaf volgende waek wederom twee oefenavonden
worden gehouden. Dinsdag en Donderdag van 7-9
uur. De kosten van het bad zijn zeer laag, n.l, ƒ 0,15
en ƒ 0,05 voor fietsenstalling. Daar het weer steeds
mooi is en lang licht, is het aan te bevelen allen
toch vooral te komen. Degene, die z'n contributie
nog niet betaalde, verzoek ik dit bij mij thuis te
brengen of mee te nemen naar het Noorderbad op
de oefenavond.

Z.C.Z.-ers, die af moet zwemmmen, komt .toch
vooral, want het plan is, om gelijk met de scholen
af te zwemmen, vóór de grote vacantie. Dus allen
Dinsdag op naai- het Noorderbad,

Nieuwe leden kunnen zich melden aan het Noor-
derbad of aan onderstaand1 adres: Mevr. S. Hennis-
Dorreboom, van Speykstraat 15a.

JONGERENSAMENKOMSTEN.
Vanaf a.s. Zondag 7 Juli worden evenals 't vorig

jaar weer jongerensamenkomsten gehouden in het
Jeugdgebouw aan de Leeuwerikenlaan te Aerden-
hout.

De jongeren van 12-16 jaar worden daar weer
iedere Zondagmorgen om 10 uur verwacht. Een der
gemeenteleden van de Ned. Herv. Kerk leidt de
dienst.

Attentie I
Voor kopy van verenigingen en derge-
gelijken die niet uiterlijk Donderdag
morgen 9 uur in ons bezit is, kunnen wij
plaatsing die week niet garanderen.



S T O O M W A S S E R I J „H O L L A N D l A" - Z A N D V O O R T
Telefoon 2887 - J . H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoedei*en ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 21 Juni t.m. 4 Juli 1940

Geboren: Kees Christiaan, zoon van H. C. Visser
en H. P. W. Stolk, Smedestraat 17; Annette Maria,
dochter van L. C, van der Plas en A. Emous, Maris-
straat 30; Dorothea Petronella Ehsabeth, dochter
van P. Neijts en D. M. L. de Vries, Koninginneweg
13zw.; Wilhelmina, dochter van M. van Dillen en
W. Pels, Kanaalweg 12; Florus Dirk, zoon van H.
'A.' Koper en A. Koper, Kruisstraat 7; Hendricus
Wilhbrordus Johannes, zoon van A. L. H. M. van
't Lam en M. C. Pluijm, Oosterparkstraat 59; Paul,
zoon van C. Keur en J. B. Görtz, Rozennobelsfrr, 4;
Albertus Peter Louis, zoon van A. J. Lammérs en
J. Keur, Spoorstraat 15rd; Truus Geertruida, doch-
ter van A. Keur en G. v d. Berg, Willemstraa.t 12;
Susanna Maria, dochter van W. J. van Roode en M.
Reuvers, Zandv.laan 220; Cornelis Gerrit, zoon van
H. Harms en. J. Paap, Zuiderstraat 17a.

Ondertrouwd: O. A. Bos en A. M. A. van Campen,
Nic. Beetssbraat 26; H C. Bluijs -en H. I. Albrecht,
Boul. de Favauge 39; A. Keesman en A. A. Koper,
Da Costaplein 3; C. J. van Vliet en J. Bol, Duin-
straat 3,

Getrouwd: T. van Veen en C. E Tijms, Nic. Beets
laan 10; P. Zwemmer en C. E. Veldmeijer, Dr Gerke
straat 48rd.

Overleden: W. G. L. Camphuijnder, oud 55 jaren,
Boul. de Favauge 21; M. H. van Zeggeren, oud 84
'jaren, Zuiderstraat 3, echtgenote van N. B. D. IJs-
iveld; Levenloos aangegeven dochter van W. J', van
Roode en M Reuveis, Zandvoortselaan 220.

ELECTRÏCITEIT

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

OP ELK GEBIED [

GODSDIENSTOEFENINGEN
\

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 7 Juli v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp,

Bediening H. Doop.
v.m. 10 uur: Jongerensamenkomst in Aerdenhout

voor jongeren van 12-16 jaar.
Woensdag 10 Juli n.m. 8-9 uur: D. Tromp.

*GEREFORM. KERK DJ HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 7 Juli 10 uur: Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 7 Juli 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning.
Bediening H.A. en Nabetrachting.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brngstraat 15.

Zondag 7 Juli 10.30 uur: de heer A. Elffers Aan.
Geen Zondagsschool.

NED. CHK. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de oude be-

waarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. A. Hoekendijk Jr.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstxaat

Vrijdag aanvang v d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u.

Zaterdag 6 Juli Einde v d. Sabbat 11.04 uur.

TE KOOP:
Mooie vaste Wastafel, gr. maat ƒ 12,50; Mooi Gas-
fornuis ƒ 15; Electrische Wasmachine, merk Velo,
zo goed als nieuw Tuinameublement met of zonder
Parasol.

P» Schipper
Kostverlorenstraat 30, telefoon 2292

Nog voorradig

Robinson sandalen
Marsua sandalen
Hollandia sandalen

wiet lederen zool en neus.
iVerder diverse ZOMER-SCHOENEN.
ALLES ZONDER BON.

Schoenhandel C* de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

Onderhoudswerken,
verbouw- en nieuwbouw

Vraagt geheel vrijblijvend offerte.

P. Keizer, timmerman-aannemer
VAN OSTADESTRAAT 20, Telefoon 2372.

Hollands rund' kalfs-
en varkensvlees

tegen concurrerende prjjs levert uitsluitend

Modelvleeshouwerij
Doe heden nog een proefbestelling'.
LEVERWORST, per ons 8 et
BLOEDWORST, per ons 8 et
ROOKWORST, per ons 10 Ct

J. J. SP/EJRS
HALTESTRAAT 30 TELEFOON 3175
Zaterdags na 8 uur gesloten, Zondag 10-13 geopend.

Hiel bij de pakken neerzitten
is ons parool!

Wij bieden U een verscheidenheid van artikelen
aan, nergens ter plaatse zo te verkrijgen!

Hierbij slechts een kleine greep:

Pracht Huïskamerlampen De nieuwste modellen Kinderwagens Wandverlichiing
vanaf ƒ 3,75, gratis op- ƒ 27,50 vanaf 69 et, compleet
hangen. wet snoer en stekker.

i;

Pianolampen, vanaf f 4,25 Wandelwagens ƒ 8,35 Mooie Strijkbouten ƒ 3,25 ̂

Komt onze etalages en toonkamers bezichtigen en U zult <fc
tot de overtuiging komen dat ^

HENK SCHUILENBURG t
•*"XT"> f^ S^.'W^tT^'Wr f*\T\t~t H Tt W C"TT1TT^ T^ ~\ Tf 1TW JtW T^ T f i^^DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER IS
met voorraad^- kwaliteit en prijs!

GROTE KROCHT 5-7
Ook voor reparaties l

- TELEFOON 2974

Zandvoorts Verkooplokaal
Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092

NETTE JUFFROUW biedt zich aan. voor

NAAI- EN VERSTELWERK
Ook het maken van Japonnen naar maat,
Zomerjapon ƒ 2,50. Stoffen japon ƒ 3,50.
R. Misdorp, Tramweg 24 (gew. naaister fa.
Hirsch).

DANCING „LOEFHOECK"
Boulevard de Favauge 46, telefoon 2209

VANAF HEDEN DAGELIJKS

CHARLEY CERMAK
JAAP BRILL
van het „Gekroont Spinnewiel'
MATIGE PRIJZEN!

Sociëteit „Zand voor t"ff
DAGELIJKS VANAF 23.30 TJUR.
Vervoergelegenheid voor onze clientèle!

Strand- en badkieding
Kerkstraat 32-34
Telefoon 2391 HET KOOPJESHUIS

PETROLEUM-BJISTRIBUTIE
kunt U ontlopen door

ELECTRISCH KOKEN
Electrisch comfoor compleet met pannen v.a. ƒ 0,35
per week. Gratis aanleg 10 m. leiding. Goedkoop
stroomtarief.
Binnenkort grote kookdemonstratie.
Geeft U op tot deelname bij:

Radio en Electro-technisch bureau JF» H»
Gedipl. techniker Erk. P.E.N. Installateur
KOSTVERLORENSTR. 7 ZANDVOORT, tel. 2534

Reclame* Pedïcui*e»week
vanaf Maandag 8 Juli t.m. Zaterdag 13 Juli
VOETBAD \

50 Cent Gediplomeerd personeel —

90 cent

MASSAGE ) Volkomen pijnloze voetbehandeling.

Extra aanbieding:
COMPLETE VOETBEHANDELINC
en COMPLETE MANICURE
Deze laatste behandeling kan geluktijdig gebeuren.
Verzoeke tijdig te bespreken.

HALTESTRAAT 11
Telefoon 2612

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naart Bakkerij Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Tongeworst Paarderookvlees
Boterhamworst Osserookvlces
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

TE KOOP:
Mooi Slaapkamerameublement en Huiskamerameu-
blement; geh. compleet 1-pers. Opklapbed; Pracht
Theemeubel; Pracht Schemerlamp; Pracht ovale
Uitschuif taf el; Pracht bronzen Kroon en Spiegel,
iets zeldzaams!

Villa Bilderdijk
Kostverlorenstraat 30, telefoon 2292

Verhuurinrichting
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Str&ndwagens,
Meubelen, enz.

N»V* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

FIJNE VLEESWAREN
Pekelvlees, lever, vette worst, cervelaatworst,
fcalfsworst. gebr. roastbief, rookvlees, enz.

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Telefoon 2105 Des avonds tot 24 uur geopend.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

belast zich steeds anet het houden van.

INBOEDELVEILINGEN
en veilingen in het lokaal van ged. inboedels.
Taxaties worden op verzoek kosteloos gedaan.
Dagehjks inlichtingen bij Veihngdirectie De Witte
Zwaan, GROTE KROCHT 20, telef. 2164.

Bohangselpapi&r
uit voorraad pjjn. 40 soorten vanaf 12 et.

GROTE KROCHT 14.

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERIWUN
van TH. VAN HAASTRECHT
SWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

35. Jim's auto schiet met luid, gepaf
Nu op een tweede schutting af,
BJjdt heel het ding subiet in puin
En arriveert wéér in een tuin.
Hier zitten, boven op 't balkon,
Zich koest'rend in de zomerzon,
Genietend van hun kopje thee
De dames Klus in rust en vree.

36. Daar komt de auto aangesneld!
Zij vliegt met hevig veel geweld
Bom! tegen d' achtergevel aan
En komt daardoor terstond tot staan,
Maar eerst nadat één der pilaren
Van het balkon is stukgevaren.
't Balkon schiet, iioepla, naar beneê,
Al wat er op zit, dat moet mee.

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ



TE KOOP: ook bti ged.
van parüc. 2 COMPLETE
INBOEDELS, w.o, eiken-
en man. Lits jumeaux,
l- en 2-pers. Ledikanten,
Vaste Wastafel, 10 kmrs
nieuw Zeil, Lopers en.
ïCeukenuitrusting, enz.
Te bevr.: Heemskerkstr.7

GEVRAAGD:
NET MEISJE

-van 9 tot 2 uur.
Adres te bevr bur. v.d.
Zandv. Courant. Gerten-

TRAMKAARTJES VEK-
LOBEN door Cond. N.Z.
H.T.. Tegen beloning te-
rug te bezorgen bij de
Haltechef te Zandvoort.
van 9 tot 2 uur.

MOOIE INBOEDELS te
koop gevraagd. Ook ge-
deelten. Overal te ontbie-
•den. N.V. S Waterdnnker
Gr. Krocht 20, telef. 2164

GEZOCHT: ONG. VRIJ
HUISJE vanaf l Sept.
voor ca 8 maanden door
keurig gezin z. kind. Prijs
15 a 20 gld. p. mnd.
Br. bur. Zandv. Courant,
.Gertenbachs Drukkery
onder no. 41103

TE KOOP AANGEB:
OROOT BLAUW REK
om kleden enz. te klop-
pen (in goede staat) ô,
ƒ 7,50. En een TUIN-
SLANG a ƒ l,-.
Regentesseweg 3, alhier.

TE HtTÜR GEVRAAGD:
PIANO

voor twee maanden.
Parallelweg Y.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobijnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

Radio Tech n, Bureau
Service inrichting v. alle
merken radioapparaten,
stofzuigers, strjjkbouten,
enz. Levering v. Philips-
apparaten.
Monteur-bezoek ƒ 0,50.
Beleefd aanbevelend,
N. BOL, DUINSTRAAT 3

GEVRAAGD:
zo spoedig mogelijk

Flink eerlijk MEISJE
van 8 tot 6. Loon ƒ 7,50
per week, v.g.g.v. Aanm.
Mevr. van Royen, Zandv.
laan 313.

AANGEBODEN als nieuw
SIMPLEX D. RIJWIEL
ƒ 18,50 en H. RIJWIEL
ƒ 22,00 en Pracht Dames
RIJWIEL ƒ 26,50; Zwaar
Transport Frame met
nieuw Stuur en Vork 6.50
Jan Steenstraat la.

GEVRAAGD:
EEN NET MEISJE,

van 8-3 uur. ƒ 4,— p.w.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukker;)

NET MEISJE, 16 jaar,
zag zich gaarne geplaatst
voor de morgenuren bij
kinderen, ook genegen
ihuiswerk te verrichten.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukker;]
onder no. 41101.

TE KOOP GEVRAAGD:
PAKHUIS

•of perceel daarvoor ge-
schikt. Br. m opg. uiter-
ste prijs onder no. 41102
Bur. Zandvoortse Cour.

Gertenbachs Drukkerij.

TE KOOP:
GEBRUIKTE HEREN-
en DAMESRIJWIELEN,
zo goed als nieuw.
Grote Krocht 5.

Per l Sept. aangeboden:
GEMEUBIL. SUITE met
serre en vrrje keuken, aan
rustbeh. echtpaar of derg.
Eventueel m. pension en.
•verzorging. Gunstige con-
dities, omgeving Zuider-
bad.
Br. bur. Zandv. Courant

'Gertenbachs Drukkerij
onder no. 41104.

DAT HAD U NIET GEDACHT
•dat uw acnoentje» ;«ö
lijn, al» nleu'w Kouder»

I warden gerepareerd. Dat
la het werk, dat een w«r>5
(telljko „»ehoonraak»r™
maakt.

SCHOENMAKER!]

Telefoon 2289

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Deze week als reclame:

Baton-Russe
Confiturenkoekjes

Als extra reclame:
4 roomhoorns voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag.

van 50 cent
voor 35 et
p. y% pond

'Telefoon 2292 Telefoon 2292
TE KOOP GEVRAAGD:

gehele of gedeeltelijke inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prüs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
bilhjke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.-

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
•Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

••••••••n IHH
TENNIS-SENSATIE1940

Komt eens kijken naar onze

nieuwste hesnarings-macliine
De enigste in Haarlem!
Harde bespanning en geen beschadiging van
snaren.
DARMSNAARBESPANNING vanaf f 2,50
Alleenverkoop van de beroemde Stan-
daardmerken: Bojari Lord, Majestlc, Big, _
BIN, Leader, The Tournament. |
Prijzen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50 g
Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons
dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen, B
Pietsklemmen ƒ 0,75 •

Sporthtiis TE N U Y L E
Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030 8
IUMUlBnUMHMUHHHH«

de grootste sortering in:

bad- en strandkleding
voor Dames, Heren en Kinderen,

DAMES SWINGROKKEN en
POPELINE DAMES OVERHEMDBLOTJSES,
HEREN POLOHEMDEN, OVERHEMDEN,
Dassen, Sokken enz. enz. Baddoeken, Theedoeken,
Lakens, Slopen, Kleedjes, Tafellakens.

Bedrijfskleding - Babygoederen
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug
Eendracht- en Vestazegels worden door ons aange-
nomen.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
Haltestraat 40, telefoon 2087

Theater „Monopole"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 5 tot en met Donderdag 11 Juli a,s.
iedere avond aanv. 8 uur. l Voorstelling per avond.
Opvoering van het grootste filmwerk van het jaar
1940.

GRETA GARBO lachend als

Zij brengt U een nieuwe ongekende lachende Garbo
Regie: Ernst Lubitsch. — Ninotchka is de film
welke reeds 21 weken in Amsterdam vertoond wordt
De meest machtige film van het jaar!!!
Verder een buitengewoon verzorgd voorprogramma.
ATTENTIE. Iedere avond 8 uur vertoning m ons
voorprogramma van het U.P A.-wereldnieuws.
Toegang boven de 18 jaar. — Entree: Parket 35 et,
Parterre 60 cfc, Stalles-Balcon 75 et, Loge 90 et.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E - M A T I N E E
opvoering van de Wild-West-film

Wolven der prairie
Entree 20-30-40 cent.

HANDELSDRUKWERK?
Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2135

Gedemobiliseerden!
Het bestuur

van Onderling Hulpbetoon
maakt aan gedemobihseerde oud-leden be-
kend, dat: wanneer zij zich melden als lid,

direct alle rechten, als ziekenhuis-
verpleging en uitkering bij ziekte,
voor hen in werking treden.

Aanmelding kan geschieden bij Jan Schaap,
Swaluëstraat.

Moderne talen
Leerlingen bijwerken en Vertalingen.
Billyke condities.

Helmersstraat 21 - Blom
oud-chef correspondent N.V. 'fc Raedthuys.

Gaat chique gekleed
met onze moderne Franse Damesrokken, witte rok-
ken, Blouses, Japonschorten en House Coats.
Ook voor dames, heren en kinderen

MODERNE BADPAKKEN
Grote sortering Wol, Handwerkkleden, Glas, Porce-
lein, Aardewerk.

MAGAZIJN L I B E JL L E
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

voor ligstoelen, kleurecht
per meter 50 cent

TAFELKLEEDJES, ƒ 0,98
GROTE SLAAPKAMERMATTEN ƒ 2,25-3,50
VLOERBEDEKKING, per meter .. ƒ 1,15
BEKLEDE HOOIKISTEN ƒ 4,25
GROTE VERTO-MATTEN .. ƒ 4,85-/ 5,95
PRIMA COCOSLOPER, vanaf 98 et per m.

H. Pasveer
HALTESTRAAT 27 Telefoon 2810

Een goed kapsel is
hét

sieraad der vrouw

G R O O T E K R O C H T 1 6
Telefoon 2759

Vakkundige bediening

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.
BEHANGSELPAPIEREN, CARBOLINEUM,

Kalk
Schildersbedrijf
K, van der Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Heeft U onze

Boter allerhande
reeds geproefd?

18 cent per ons

LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

M. J. BALK
HOGEWEG 27 Telefoon 2989.

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 3371
Zaterdagavond 9 uur gesloten.

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. B3RONKHORST, Haltestraat 31
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

't Goedkoopste adres voor goed werk
is

A. D« de Best
KONINGINNEWEG 29 - Tel. 2259

Alle reparatiën aan meubelen, bedden, kleden, zei-
len, matten enz. worden zo voordelig mogelijk uit-
gevoerd.
Vraag ook prijs voor nieuw werk
Stalen op aanvraag.

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L, B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In t
bekende SigarenmagazJUn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn -
Sigaren altijd droog. Sigaretten alt«d vers.
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Schoenenmagazijn
ALPHL S P R E N G E R S
GROTE KROCHT 13
bericht hiermede de

ontvangst van een zending
HEREN ZOMERSCHOENEN met leder

zolen in zwart en wit leder.
BRUINE LEDER SANDALEN,

leder zolen en neus.
KINDERSCHOENTJES met leder zolen
Wit leder HEREN-, DAMES- en
KINDERSCHOENEN
Deze artikelen, kunnen zonder Bon gekocht worden.

Geen zichtzendingen. Verkoop a contant, 's Avonds
9 uur gesloten. Zaterdags 10 uur.



ZANDVOORTSCHE

Verschijnt eiken Vrijdag.

Advertentie-tarief op aanvrage.

ADMINISTRATIE: GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 - Giro 9446

VRIJDAG S JULI 1940

D C O U R A N T
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIQINQ
^VREEMDELINGENVERKEER „ZANDVOORT"

(Scmi-omclëel)

in exploitatie bij Gertenbachs Drukkeri j
Achterweg l - Zandvoort = Telefoon 2135
Redacteur: G. Kiefer, wd Directeur der V.V.V.

De Badcouranf . • .
ïn zakformaat!

ofwel de badcourant in een vorm. welke in overeen-
stemming is met de wijze, welke ons het best past.

Hiermede willen wij echter geenszins de schijn
wekken, dat onze activiteit in verhouding zou staan
tot onze journalistieke 'bescheidenheid. Het tegen-
deel is het geval.

Onze waarnemend Directeur de heer Kiefer heeft
op verschillende wijze reeds getoond, wat met veel
moeite en werk voor onze badplaats kon worden
toereikt en wel onder de meest moeilijke omstandig-
'heden.

Ik zou teveel ruimte in. beslag nemen, wanneer ik
zou moeten uitwijden over alles, waaraan door ons
nog wordt gewerkt, doch ik vertrouw dat al onze,
leden overtuigd zijn, dat niets door ons 2al worden
nagelaten om nog iets van het seizoen te maken.

Echter een ding hebben wij nodig en dit is
Uw moreele steun! Met klagen bereiken wij niets,
het seizoen is nog niet voorbij en nu weet ik wel dat
met „mooi praten" Uw zorgen niet verdwijnen, doch
laat ons „geklaag" niet de oorzaak, worden van een
stemming, welke er allerminst toe bijdraagt het zoo
hoog noodige beetje „optimisme" voor onze exploi-
tanten en neringdoenden levendig te houden.

Niemand heeft zich iets te verwijten en daarom
.... laten wij ervan trachten te maken wat er nog
van te maken is. ,,'

Onze zorgen even op zij en elke badgast een
hartelijk „Welkom" toegewenscht.

; JOH. c. JUNG,
Secretaris-penningmeester V.W.

l BEVERWIJKSCHE HARDDRAVERIJ-
' VEREENIGING.

Op 18 Juli a.s. 's middags om 2 uur zal door bo-
vengenoemde Vereeniging een Kortebaan wedstrijd
worden georganiseerd. Als het weer even meewerkt,
dan is er geen twijfel of deze wedstrijd zal de noo-
dige belangstelling trekken, mede in verband dat
dit de eerste Kortebaan-draverij van het seizoen is.
Als buitengewone attractie zal hieraan verbonden
worden een wedstrijd tusschen enkele bekende wiel-
renners en paarden, een krachtmeting tusschen
mensen en dier.

Voor deze kamp gaven zich de volgende renners
op: T. Ooms, P. Duyns, C. Bijster en M. de Lange.

NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE.
Tusschen de N.W.U. en de V.V.V. „Zandvoort"

zijn besprekingen gaande om de wedstrijden om het
Nederlandsche Kampioenschap 1940 op Zandvoort
te doen verrijden.

Daar deze wedstrijden zich ieder jaar in een bui-
tengewone belangstelling van de zijde van wiel-
rijdend Nederland mogen verheugen, zou dit evene-
ment voor Zandvoort een aanwinst beteekenen.

In het stadium, waarin de besprekingen zich be-
vinden, kunnen wij vrij vast aannemen dat een en
ander doorgang zal vinden.

BADGASTENLIJST.
Door de onverwachte toevloed van badgasten in

de laatste dagen was het ons onmogelijk de bad-
gastenhjst voor deze oplaag op tijd klaar te krijgen.
Het ligt in de bedoeling deze lijst vanaf de Komen-
de week weer geregeld te publiceeren.

WAAR VERBLIJFT ONZE BADGAST?
Wij wijzen er nogmaals uitdrukkelijk op dat ver-

huurders verplicht zijn de bij hen logeerende bad-
gasten op het Politiebureau aan te geven.

G. KIEPER, wd. Directeur V.V.V.

OFFICIEELE ADRESSEN:
Raadhuis aan het Tramplein, telefoon 2525.
Burgemeester: H. van Alphen. Spreekuur: Woens-
dag en Zaterdag van 11—12.30 uur.
Secretarie: geopend van 9 tot 13 uur.
Gemeente-secretaris: F. Jellema.
Politiebureau in het Raadhuis, ingang Haltestraat.
telefoon 2525.
Commissaris van Politie: Mr. Ph. L. Reyinga.
Politiepost aan het Strand, telefoon 2570.
Politiepost aan het Tentenkamp: telefoon 2626.
Politiepost Bentveld, Zandvoortschelaan 234, telef.
Haarlem 26239.
Reddingsbrigade, Commandant: P. van der Mije,
Marnixstraat 10, telefoon 2650.
Medisch Adviseur Reddingsbrigade: Dr. C. A. van
Fraassen, Hoogeweg 39, telefoon 2269.
Gemeente-Ontvanger. Jhr. C. J. Speelman, Bureau
Gr. Krocht 10. Het kantoor is geopend eiken werk-
dag van 10-13 uur.
Maatschappelijk Hulpbetoon. Directeur: Mr. M. E.
Tjaden, telefoon 2525.
Gas- en Waterleidingbedrijf. Bureau Gr. Krocht 10.
Geopend op werkdagen van 9—12.30 en van 14—
17.30 uur. Telefoon 2450.
Directeur: A. A. Cense.
Gemeentewerken. Bureau Groote Krocht 10. Ge-
opend' op werkdagen van 9-12.30 en van 14—17.30
uur. Telefoon 2450.
Directeur: Ir. P. Kruger.
Provinciaal Eleclrisch bedrijf van Noord-holland
(P.E.N.). Bureau te Zandvoort: Zandvoortschelaan
9. Telefoon 2438.
Brandweer, Opperbrandmeester: L. N. van den Bos,
Piet Heinstraat 6, telefoon 2562.
Omroeper: K. Zwemmer, Koningstraat 85.
Kominies-dienstgeleider der directe belastingen:
R. Huizing, Brederodestraat 12, telefoon 2875.
Distributiekantoor: Haltesbraat 4 tegenover Politie-
bureau. Geopend uitsluitend van 9-1 uur.
Centraal Bureau Luchtbeschcrmingsdienst,
Bewaarschool, Hoogeweg, telefoon 2524.

HOOG EN LAAG WATER.

Oude

Zaterdag 6 Juli 5.21
Zondag 7 Juli 6.02
Maandag 8 Juli 6.39
Dinsdag 9 Juli 7.21
Woensdag 10 Juli 8.09
Donderdag 11 Juli 8.57
Vrijdag 12 Juli ....'.... 9.52

Hoogwater
v.m. n.m.

5.37
6.15
6.53
7.35
8.24
9.14

Laagwater
n.m.
11.28

0.04
0.45
1.29
2.13
3.06

10.11

v.m.
11.18
11.55

0.27
1.08
2.00
2.51
3.41

Nederland drinkt

U NATUURLIJK O O K !

SPREEKUREN:
C. A. VAN PRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef.
2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en. 1.30-2.30 uur.
C. A. H. GERKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon. 2499,
Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
C. J. TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058.
Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur.
W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag
7-8 uur.
A. A. NORDEN, Tandarts, Kosfcverlorenstraat 49,
telefoon 2619. Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6 en
7-8 uur n.m,; Zaterdag 2-6 uur n.m.
TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlo-ll.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak.
INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.
BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken
Donderdagmorgen van 10-11 uur.
DIERENHULP, afd. Zandvoort v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adv. Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag 12.30-1 u.
Vrijdagavond 7.30-8 uur. Secretariaat: Haltestr. 51.

APOTHEKEN.
De Zandvoortsche Apotheek, Haltestraat 8, tel. 2389.
De Artsen Gerke en Tichelaar hebben Apotheek
aan huis.

ZANDVOORTSCHE REDDINGSBRIGADE.
De Beddingsposten van de Zandvoortsche Red-

dings-Brigade zijn gevestigd:
Post Noord in het tentenkamp, telefoon 2626.

Voortdurende bewaking. Reddingsmiddelen: één
reddingsvlet, twee brancards, verbandtrommel.

Post Zuid op het stille strand, voortdurende bê^
waking. Reddingsmiddelen: één reddingsvlet, één
brancard, verbandtrommel, haspel en lijn.

Post, tent A. Schuiten (Grand Hotel). Reddings-
middelen: één reddingsvlet en telefoon (cel).

Voorts zijn op onbewaakte strandgedeelten de
welbekende reddingskastjes met inhoud geplaatst.

Medisch adviseur: Dr. C. A. van Praassen, Hooge-
weg 39, tel. 2269.

Commandant: de heer P. van der Mije, Marnix-
straat 10, telefoon 2650.

POST- EN TELEGRAAFKANTOOR.
Het postkantoor is opengesteld op werkdagen voor:
a. Zegelverkoop van 8-19.30. Zaterdags tot 16. Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, Omzet-
zegels en Statistiekzegels alleen van 9-16.

b. Pakketpost van 8-19.30. Zaterdags tot 16.
c. Postwisseldienst, Quitantiedienst, Postchèque-

en Girodienst, Rijksverzekeringsbank, van 8.30-
15.00.

d. Rijkspostspaarbank, Belastingdienst, van 9-19.30
Zaterdags tot 16.

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9-14. Za-
terdags niet.
Het telegraafkantoor is geopend van 8-20 uur.
Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat
de gelegenheid tot telef oneeren doorloopend dagen
nacht. Voor niet-aangeslotenen eveneens in de cel-
len geplaatst: Kerkplein, Stationsplein, Boulevard
Paulus Loot en Kostverlorenstraat hoek Zandvoort-
schelaan.

Zon- en Feestdagen:
Het Post- en Telegraaf-kantoor is opengesteld van
8-9. Vanaf l Juli-1 September voor telegraaf ook
van 13-14.
Gelegenheid tot afhalen der correspondentie van
9-9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDPOSTKANTOOR :
Werkdagen: 6.30, 9.30,11.30, 17.30, 20.30.
Zon- en feestdagen: 6.30.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.15, 8.15, 10.15, 16.15 (extra lichting),
19.15.
Zon- en feestdagen: 5.15.

POSTZEGELAUTOMATEN.
Aanwezig aan het Postkantoor en aan den zuide-
lijken niuur van het Station op het Stationsplein.
Verkrijgbaar zegels van. en 5 cents. Aan het
Postkantoor bovendien een briefkaartautomaat.

KERKGENOOTSCHAPPEN.
ROOMSCH KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST.
AGATHA, Groote Krocht.
NED. HERV GEMEENTE, Kerkplein.
GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VER-
BAND, Brederodestraat 31.
GEREPORM. KERK, Julianaweg hoek Emmaweg.
NEDERL. PROTESTANTENBOND (Zandvoortsche
Kring „Godsdienstig Leven") Gebouw Brugstraat 15
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, Oude Be-
waarschool, Duinweg.
NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

GEM. BADINRICHTING
Groote Krocht no. 10 voor Kuip- en Douchebaden.
Geopend Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zater-
dag.

SPREEKUREN POLITIE.
Commissaris van Politie 11 uur v.m. '••
Inspecteur van dienst 11-12 en 19-21 uur.
Vreemdelingendienst 11-12 en 19-21 uur.

In geval van Brand bel 2000,
Wanneer politiehulp of Eerste Hulp bü Ongelukken

3.59 nodig, bel'op 2525.

GEMEENTE GASBEDRIJF.
In het maandblad „Gasbelangen" worden ver-

schillende aanwijzingen gegeven, die de huisvrouw
bij ihet koken op gas in acht moeten nemen. Aange-
zien door de petroleumdistributie thans vrijwel in
alle gezinnen te Zandvoort op gas wordt gekookt,
wil het mij van belang voorkomen aan deze aan-
wijzingen meerdere bekendheid te geven.

In Zandvoort zijn gelukkig reeds diverse huis-
vrouwen die regelmatig de kook- en bakdemonstra-
ties in ons deinónstratieaaaltje hebben bezocht met
de zuinige, moderne gaskookmethode bekend. Het
verdient aanbeveling, dat deze dames de kennis om-
trent de goede, gasbesparende kookmethode aan
kennissen en familieleden mededeeien.

De 10 „geboden", die de huisvrouw bij het koken
op gas in acht moet nemen zijn:

1. Steek den gasbrander aan, wanneer de pan
reeds op het comfoor geplaatst' is. De bekende me-
ihode, den brander aan te steken, voordat de pan
met inhoud klaar staat, is niet economisch.

2. Breng alles op volle vlam aan de kook, daarbij
zorgdragende, dat de vlam niet om de pan, heen
slaat, maar binnen de panbodem blijft; gebruik
geen deksels of asbestplaatjes op den comfoorbran-
der om iets aan de kook te brengen.

3. Kook wiet den deksel op de pan! Er gaat an-
ders veel warmte en voedingswaarde verloren
(warmteverlies 15 a 20 pot).

4. Gebruik steeds den spaarbrander om iets aan
de kook te houden. Wanneer de inhoud van de pan
aan de kook is gebracht, is er weinig warmte noodig
om de inhoud op kooktemperatuur te houden.
Warmte, welke te veel, dus onnoodig, wordt aange-
voerd, wordt gebruikt om het water in en op de
spijzen te doen verdampen, waarbij veel van de
voedingswaarde en geur verloren gaat en het ge-
vaar voor aanbranden en overkoken groot is. De
spaarbrander zorgt voor de juisÈe hoeveelheid warm-
te, om de spijzen aan de kook te houden zonder
gevaar van overkoken e.d. Kan de spaarbrander van
het betreffende comfoor niet juist functionneeren,
dan is het raadzaam het kooktoestel door een des-
kundige na te laten zien en in orde te laten maken.

Het gebruik van de groote vlam is gemiddeld
450 1. per uur en dat van de spaarbrander 50 1. gas
per uur; een verschil van 400 liter of bijna 1/2 m3

gas per uur.
Bij het volgen van de juiste methode van het ko-

ken op gas is slechts 300 1. gas noodig om een maal-
tijd voor 4 personen, bestaande uit vleesch, aard-
appelen, groente en een nagerecht te bereiden.

5. Houd steeds den juisten kooktijd aan; "vooral
niet langer. De kooktijd van groenten in het alge-
meen behoeft niet langer te zijn dan een i/2

 uur-
6. Zet als het mogelijk is twee pannen op" elkaar.

Door de opstijgende warmte blijft de inhoud, van
de tweede pan, welke eerst aan de kook is gebracht,
op 90 gr. C. en die van een eventueel daarop ge-

•plaatste pan op 70 gr. C.
7. Zet alles met weinig water op. Groenten met

aanhangend water, aardappelen met een bodempje
water. Dit laatste wordt nog te weinig door de huis-
vrouw gedaan en geeft, juist omdat het koken van
aardappelen dagelijks wederkeert, een groote bespa-
ring. Het gaat als volgt te werk: De aardappelen
worden, liefst ongeschild (behoud van belangrijke
voedingsstoffen), doch eerst goed afgeschrobd, in
de pan gedaan. Hierop wordt l1/» & 2 kopjes water,
waarin wat zout is opgelost, toegevoegd. Met 'n goed
sluitenden deksel op de pan het water vlug aan de
kook brengen, daarna den inhoud op den spaar-
brander aan de kook houden. Doordat de groote
hoeveelheid van de aardappelen in den ontwikkel-
den stoom liggen, mag vooral de deksel niet van de
pan worden genomen. Kooktijd plm. 22 minuten.
Men ikijke dus op de klok en niet in de pan.

8. In sommige gevallen kan de hooikist goede
diensten doen (niet voor groenten en aardappelen),
wel voor meelspijzen, b.v. rijst, gort en havermout.

Men denke er vooral aan, dat het gaar maken
van de spijzen in de hooikist 3 maal zooveel tijd
vordert als de gewone kookttjd op gas en dat de
spijzen eerst plm. 8 minuten voorgekookt dienen te
worden.

9. Sluit de groote gaskraan voor fornuis of com-
foor, na het gebruik geheel af. Dit is een veüig-
heidsmaatregel.

Zet deze kraan bij het gebruik geheel open. Regel
den gastoevoer alleen met de comfoorkraan.

10. De kooktijd voor kleine of groote hoeveelheid
spijzen is hetzelfde; kook zoo mogelijk voor twee
dagen.

Verder is nog van belang, zoo mogelijk alléén z.g.
gaspannen, dat zijn pannen met rechte wanden, te
gebruiken.

De Directeur der Gemeente Bedrijven
A . A. CENSE.

DUINWANDELINGEN.
Bewijzen van toegang tot de duinen der Zandv.

Terrein Mij tot aan de Noordgrens (Parkeerterrein)
en op een diepte van ongeveer 200 meter vanuit den
Zeeboulevafd zichtbaar begrensd door telefoon-
palen, verkrijgbaar bij den opzichter in de duinen
a 10 cent per dag en ner persoon. Seizoenkaarten
ƒ 2,50.

Vernieling van de beplanting, spitten of graven
of los laten loopen van honden is streng verboden.

NOORDERBAD
Zee- en Zonnebad * Café-Dancing

Baddagkaart zondags
35 cent

Goedkoope abonnementen voor Zandvoort-
sehe ingezetenen.

Zaterdag en Zondag

The Blue Syncopaters

Maakt Zondag gebruik van de Noorderbad-
expresse vanaf Stations Tram en Trein.

HOTELS EN PENSIONS.
Naam en adres Telef;
Hotel Groot Badhuis, Badhuisplein 2141
Hotel Noordzee, Boul. Paulus Loot 18 2136"
Hotel Selnpost, Boul. Paulus Loot 2219'
Grand Hotel, Boul. Barnaart 2503
Villa Marina, Boul. Paulus Loot 2 2559
Fam. Hotel-Pension „Favauge" O.R.T.

Boul. de Pavauge 25-26 270*
Verhoef, Boul. Barnaart 2 2019
Hotel Trocadero, Boul. de Favauge 29 2906*
Steins Hotel, Café, Rest., Boul. de Pav. 30 2161
Rienstra, Strandweg 6 2397'
Ida, Boul. de Pavauge 1-3 2691.
G. W. van Toombergen, Boul. de Favauge 42 2021
Bella Stella, Boul. Barnaart 2968
Pension Braun, O.R.T., Dr. Metzgerstraat 39 272*
Beau Sejour, Badhuisplein l 2417
Pension Bosman, Brederodestraat 75 2893
Pension Charma, Zeestraat 20-22 225a
Pension C. Keur, Zeestraat 49 2023
Pam. Pension d'Ora'nge, Oranjeflat 7 2724-
Pension Paula, Boul. Barnaart l 2055
Sonnewende, Trompstraat 15 200T
Pension West-End, Dr. Metzgerstraat 69 2308
Pension Buitenrust, Hoogeweg 54 2130
Pension Bodamer, Hoogeweg 42 2313. -'
Pension Henriëtte, Dr, Metzgerstraat 62 .... 2961. .
Pension Hermina, Burg. Engelbertsstraat 14
Pension Renée, Dr. Metzgerstraat 64 2423
Pension Royal, Boul. de Favauge 20 •... 2517
Pension Paber, Kostverlorenstraat 15 2825
Pension Victoria, Zeestraat 43 "..;
Pension Welgelegen, Hoogeweg 56 2977-
Pension Interlaken, Van Speykstraat 20 ....
Pension IJsenbout, Van Kinsbergenstraat l ..
„Zandvoort", Groote Krocht (ing. Heerenstraat)
R.K. Pam.- en Kinderpension „Huize Sterre
der Zee", Hoogeweg 82 2594V
Hotel-Rest. Driehuizen, Kerkstraat l 260S

KINDERPENSIONS
„Henny", gedipl. verpl., Dr. Metzgerstraat 38
Sonnevanck, Hoogeweg 30 2095
Al-Zon, Dr. Smitstraat l
Plopke, Boulevard Barnaart 12a 297»
Zonnig Duin, Brederodestraat 36
Mickey Mouse, Brederodestraat 143 2498-
„Zee en Duin" O.R.T., Dr. Metzgerstr. 82 2388

CAFE-RESTAURANTS, DANCINGS, CABARET
Groot Badhuis, Badhuispl., Diri,.Sterkenburg' 2141
Cabaret-Dancing „Modern", Stationsplein .. 2550
Café-Restaurant „Mustert", Strandweg 2364
Café-Dancing „Noorderbad", Zeeweg 80 2627"
Pavillon Riche, Boulevard' de Pavauge 11 2038
Sociëteit „Zandvoort", Huize Loefhoeck, Boul.
de Pavauge 46 2209"
Stein's Hotel-Café-Rest., Boul. de Favauge 30 2161
Trocadero, Boul. de Pavauge 29 2908
Zuiderbad, Boulevard Paulus Loot 2991
Bodega Petrovitch, Strandweg 7-9 249&

LUNCHROOM-RESTAURANT
Carels, Groote Krocht 4 2820-

BADINRICHTINGEN
Groot Badhuis, Badhuispl., Dir.L.Sterkenburg 275(V-
Noorderbad, Zeeweg 80 2627
Zuiderbad, Boulevard Paulus Loot 2062
Badinrichting Neptunus, t.o. Casino
Gem. Badinrichting, Groote Krocht 10 .. 2450>-

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein Telefoon 2262-

Informatiebureau Vereeniging voor Vreemdelingen-
verkeer, Stationsplein en Groote Krocht 10. Tele-
foon 2262: Geopend:
April: 9-12.30 en van 2-5.30: Zondags van 10-3 uurj-
Mei: 9-6 uur; Zondags van 9-3 uur;
Juni: 9-7 uur; Zondags van 9-3.30 uur;
Juli: 9-5.30 uur; Zondags van 10—3.30 uur;
Aug.: 9-7 uur; Zondags van 9-3.30 uur;
1-15 Sept.; 9-5 uur; Zondags 9-3 uur;
Overige maanden: Dagelijks van 9-12.30 en vao.
2-5.30 uur. Zaterdags van 9-12.30 uur; Zondags ge-
sloten.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend 9-12.30; 1.30-3.00. Zaterdags v. 9-12 uur~

Goede lectuur
heeft altijd nutl

3130 Baldwin, Faith. Joan maakt carrière.
3121, Birkner, F. De wereld is een dorp.
3119 Brand. Speedy en de valse munters.
3110* Brinkgreve. De club in de kampeerfcrein.z.
3135 Dell, Ethel. Het granaatappelsap.
3139 Dtfk-van Has, N. Ik wil gelukkig zijn.
3102 Eden, Rob. Geld of liefde.
3107* Etten, I. v. Jenny Merkei.
3137 Fairley, G. In de klauwen der gieren.
3138 Het museum des doods.
3112 Ferwerda-v.d. Berg. Jij meisje! (v.oud. la.lr
3103 Hauck, Platt, L. De geluksparaplu.
3131 Hoffman, w. D. Bravo Jim.
3118 Jenkins, W. Wild-West mysterie.
3132 Koning, Erna. Een vaste burcht.
3122* Kuiper, J. E. De waterhoentjes.
3128 Lockwood, Vere. Hoe de Radjah haar liefde

won.
3105 Marsh, G, Mannen die verdwenen.
3126* Michaëls, Karin, Lotte's grote feest.
3106 Moore, Amos. Bandietenlana.
3111 Nachemius, Roegholt. Toos houdt moed v.o.m~
3136 Noel, L. De rifbruid.
3104 Oppenheim, E. P. Dictator af.
3108* Pétillon, W. Wil moet het aeggen.
3134 Queen, Ellery. Harten vier.
3116 Robertson, F. C. Jack. de ontembare.
3129 Robins, Demse. Nog altijd is de liefde blind..
3133 Sinclair, F. de. Instituut Zombo.
3115 Stein, Lola. De grootste leugen.
3120 Stuwe, E. v. Ontrouw.
3117 Ubink, J. Het carillon staat stil.
3114 Vallentine. ledere dag een goede daad.
3123 Warwick, Deeping. Zo zijn de mannen.
3125 Wickerhauser, G. Een illusie verdween.
3109* Wilkeshuis, C. Aanpakken maar.
3127* Wilzenburg-, A. v. De rovers van de bias-baali
3124 Wijnne,P. Als dromen werkelijkheid worden»
309T Zandstra, E. De vlammende heide.

Leesbibliotheek „Gelria"
Gertenbachs Drukkerij
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ZAND VOORTS E COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE B AD COURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bU vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per Jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lo

Giro no. 9446

Uitgave (tartenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Bij contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Met vollte kracht vooruit!
•liet schijisft ons lang, maar het is nog maar

kort geleden, dat — als geneesmiddel om &a»
'de econoiftische depressie het hoofd te bie-
'den — aanpassing, bezuiniging en versofee-
iring wej<& aangeprezen.

Waartoe deze volijverig in praktijk ge-
fa rachte theorie heeft geleid, hebben öatel-
baar Xrelen aan den lijve 'ondervonden. Rijk
en afm, oud en joing, warden m toenemende,
mate getroffen in de (dagelijkse strijd cm het
bestaan en lijden-trog, «erger-zelfs dan menig
een kan vermoeden.

Om de ergst-gedupeerden sait derpcit te'ha
len, werd gedaan a-an werkverschaffing 'es
werkverruinasag, 'werden -plaatsélrjk meer-
werkacties 3»gesteM 'en 'werden 'leusen a'ange
heven ter morele =en geestelijke 'herb'ewape
ning in kerkelijk 'en 'buitenkerkelijk verband.
Men wilde «feaTsnede 'aan'de werklozen'beicig
heid versdïaa'ff en -en hen, die zic"h de' hogere
waarden vam 'het Leven "hadden zien ontglip-
pen, weder -nieuw geestelijk leven inblazen
Men dadhi'en-Bprak^ulks uit,'èMt<oók' vroeger
crises waTen'öp'getreden'en'oók'weer opgehe
ven em 4rcikiüs.aruit'de gevolgtrekking — die
suggestie!'werd-doorgegeven — dat óók déze
economiisdhe -depressie zou 'worden • opgehe
ven «n -ver-vangen door een'fijd'van'iioogcon
junctairr, --van 'werk >en 'welvaart. 'Men had
daacfcoe 'het *hoofd maar omhoog' te '-houden
Godsvertrouwen te 'hebben en zou Üan in af-
wacüïting Hes avonds 'het hoofd *.veilig ter
ruste ifcunnsn 'leggen.

D-aafbij -werd echter \vergeten, 'aïians niet
algemeen oen ün 'begrijpelijke taal 'doorgege
ven, dat'net'tans-niet meer golü'een crisis,
weSke .'dleiJSltB'in ^één land-of in "een. wereld-
deel TiuisKiéld, maar een depressie van inter-
nationale -aaxd,'welke' héél de wereld en alle
mensen össvangen 'hield. Voor zover men dat
•wel inzag-en'uitsprak, gold-steeÜs het zgn
feifc, dat ^Nederland -volkomen -afhankelijk
was van'net'buitenland-en dat een centraal,
op -de 'gemeenschap "ingesteld 'economisch
stelsel, -waarbij de Landsregering lieel het
productie- ;en distributieproces zou beheer
sen, een'met'te -verwerkelijken'hersenschim
•was. Men-wilde-wél vefbetering, -maar onder
handhaving ̂ van de'bestaande economie, het
hooggeroemde particuliere initiatiéf,"het con-
currerrtie- <en -winstsysteem.

Dies'bleéï-men ook'hier te lan'de-slechts
doen aan -wat -werkverschaffing, werkverrui-
ming, liefdadigheid en theoretisch gepreek.

Dat'klirifct'hard, maar dat is waar.
Aanpassing, "bezuiniging en versobering

leidde onherroepelijk tot -werkloosheid, ver-
mindering aam inkomen en dus aan "koop-
kratiht, zodat 'de toenemende productie al
minder kon worden afgenomen. Men sprak
toen "heel wijs «over overproductie en zweeg
over, wat 'het eigenlijk was: onderconsump-
tie. Er ontstonfl almeer ge%-rek aan koop-
kracht -en dus kan men niet *kopen wat men
nodig ixad en wat .er wel was. Toen ging men
nog verder en ging vernietigen, wat mens en
dier nodig had ern zou kunnen verkrijgen,
wanneer -men maar koopkracht fiad bezeten-
Dat was "het terugzetten van de 'klok en we
moesten vooruit. Dus brak er iets-: de geeste-
lijke veerkracht en de eenheid va«a het volk.

De eerste plicht van de maatschappij je-
gens al haar leden is, om het eerste es hoog-
ste recht des mensen te handhaven en te
waarborgen: het recht om als Mens te ïeven.
Teneinde het leven van den burger te be-
schermen, beschikte de Staat over tal van
instellingen, welke die bescherming hadden
te behartigen. Men kwam zelfs op voor de
eer der burgers en ongestraft zou men een
ander burger niet kunnen beledigen, beroven
en vermoorden. Maar verder ging men niet.

Zeker, instellingen als Armenzorg, Maat-
schappelijk Hulpbetoon, Nazorg en Diaconie,
om enkele te noemen, hebben zich beijverd
om het droeve lot van velen te beschermen.
Zeker, de 8100 liefdadigheidsinstellingen heb-
ben getracht om bij verschillende gelegen-
heden het droeve lot van de ontelbaar velen
te verzachten; bleekneusjes kunnen verhalen
van een fijne week buiten, stille armen ver-
tellen van een paar prettige kerstdagen, tu-
berculoze-lijders gewagen van goede dagen
in sanatoria. Maar wat heeft dat alles eigen-,
lijk te beduiden ten aanzien van het vele
leed, dat niet te overzien en uit te spreken
en dus niet te stillen was, ofschoon duizen-
den vele, vele offers zich daarvoor hebben
getroost. • -

De voornaamste plicht om het leven der
burgers te beschermen ook tegen de.vijan-
'den, als koude, honger en dorst, is verzaakt.
Het helpt niet, dat te ontkennen en goed te

gta'ten Wïett de lidmaatscHapskaarten van ik
weet niett hoeveel liefdadigheidsinstellingen.

• ••
'Ofsdhoon een geweldig 'gebeuren zich vol-

tretót, 'dat voor iedereen «ofeïid'elijk wioest ma-
ken, -dat heel de wereld voor één omwente-
lihg ook op economisch gebied staat —, of-
Söboon vele mensen -en couranten dat nn
gaan erkennen —, zo ïaenen 'nochtans velea,
'Hut met wat bijwerken, 'de 'oufe schoen sog
"wel kan worden opge'lapt. De opvattingen
'omtrent het euvel oef werkloosheid en gees-
"telijke armoede wil men mfcar niet losïaten
en ook in geestelijke 'kringen b.v. blijven ve-
len nog zwijmelen in de oade geluiden. Die
moeten en zuil en'eéhter'verstommen en men
doet wijs dat bijtijds "te'overdenken en in te
zien. Berouw komt 'na de zonde. D-at heeft
men tans te erkennen'em dat zal zien verder
voortzetten, indien men niet, nu liet getij
verloopt, tijdig 'de bakens verzet. Water en
akker zijn beiöe'Gods geschenken,'maar de
mens heeft als instrument, als rentmeester,
als dienstknecht, dat water over die akker
te geleiden. Eerst' 'dan wordt de a&Sker vrucht-
baar en kunnen de schepselen daarvan pro-
fiteren, anders'niet. D.w.z., dat waj onze taak
hebben te verstaan: alles dat 5s, te leiden,
zodat het tot zijn''recht kan komen. De stof
moet ten voïle'bèheerst worden,-!anders heeft
deze schepping >en heeft ook «ie mens niets
te betekenen

De prmritieve'mens kan in zajn primitieve
behoeften volstaan met slechts dan iets te
doen, •waTnsreerHiii zijn behoeften moet gaan
bevredigen. M'aar de ontwikkelde, beschaaf-
de mens m 'het «verdicht bevolkte Europa,
ook in Nederland, heeft te' beseffen, dat hij
niet meer-alleen-staat, dat hij-van anderen en.
de andeiien van'Tiem over en vweer afhanke-
lijk zijn, Dtis'is, om zijn behoeften te bevre-
digen, een 'organisatorisch -verband nodig,
ordening van "hetgeen" nodig is om de bêno-
digde dingende maken en om die dingen te
brengen daar-w-aar zij nodig'-zijn. Dat bete-
kent organisatie van productie ien distributie.
Anders gezeg'd, centrale leiding van heel het
productie- en distributie-apparaat in dienst
van de menslieid. De productie dus ingesteld
op de behoeften van alle mensen en dat zo
intensief en deskundig als ma-ar enigszins in
overeenstemming is met datgene, waartoe
de mens, bij de -gratie Gods, tans in staat is.

J. H. Jr.

SPORT

DE ZANDVOORTSE „HAUSK&PELLE"
Dit is de naam-van de kapel, die vanaf heden

elke avond in „Grand Hotel" zal spelen.
Daar de entree -vrij is, kan TT op gemakkelijke

wijze kennis maken met de muziek -van de, kapel,
terwijl de prijzen zeer matig zon.

Er is ook gelegenheid tot dansen.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 5 'tot en met 11 Juli 1940

Getrouwd: G. Huisman en J. A. M. Groen, Brum-
men; A. Bos en A. -M. A. van Campen, Helmers-
straat 37.

Overleden: H. L. C. de Wijn, oud 27 jaren, wo~
nende te Amsterdam; G. Th. van der Meij, oud 57
jaren, Heemskerksfcraafc 1.

NATIONAAL müJPCOMITE.
Zaterdag is alhier een collecte gehouden ten bate

-van Nationaal Hulpcomlté 1940. Het resultaat, dat
bereikt werd, mede dank zij de hulp van een
groep dames en heren, mag niet ongunstig worden
genoemd.

De ontvangsten van Zaterdag in de bussen be-
droeg ƒ 941,77i/„; op de Twentse Bank werd een
bedrag van ƒ 303,77 gestort; zodat het totaal be-
drag 1245 54 bedraagt, wat voor dit doel geschonken
is.

EEN ONGEVAL
met dodelijke afloop heeft zich Zaterdagnacht voor-
gedaan.

De 28-jarige dr. W., officier van gezondheid, reed
op de bewuste nacht op de Boulevard de Favauge
door de duisternis misleid met zijn motorrijwiel te-
gen een stapel stenen.

De dood trad onmiddellijk in.

LOEFHOECK, BOUL. DE FAVAUGE 46
Als er één zaak is op Zandvoort met een eigen

sfeer dan is het zeker „Loefhoeck". Een sfeer die
niet in de eerste plaats toekomt aan de gemoede-
Itjke omgeving met haar gezellige hoekjes, doch
zeer eeker en voor een groot gedeelte op rekening
komt van de muzikale krachten, die elk elk j aar met
bijzondere aandacht worden uitgekozen en ge-
engageerd.

De directie van „Loefhoeck" heeft zich nooit la-
ten voorstaan op grote orkesten, maar steeds ge-
ôtreefd naar die artisten, die voor haar clientèle
het amusement brachten, dat zij zochten.
Ook dit jaar is het de directie wonderwel gelukt.
Wij noemen Charley Cermak, de zanger van het
vrolijke Weense lied en als tegenstelling de Guitaar
speler met het fascinerende rythme, Jaap Brill, het
wonder achter de vleugel, de met virtuositeit bren-
ger van foxtrots, tango's in eigen arrangement;
bekend van talloze radiouitzendingen. De man, die
met volle overgave en verwonderlijke techniek di-
rect na een „swing" een piano-concert zal spelen
van zulk een kwaliteit, dat het weldadig aandoet.

Zoals wij reeds zeiden de directie van Loefhoeck
Is het ook dit jaar weer wonderwel gelukt.

Wij kunnen het U aanbevelen.

ATHLETIEK,
Ten aanschouwe van vrij veel publiek vonden

SZondag op het terrein der H-A.V. „Haarlem" de
wedstrijden om de Prins Hendrik-beker plaats. Ge-
heel volgens de verwachtingen legden de Haags»

•„Trekvogels", de club van Osendorp en de Baum-
gartens, voor een jaar op de fraaie beker beslag.
Wat echter niet verwacht en voor vele bezoekers
dus een verrassing werd, was het uitstekende fi-
guur dat de (organiserende vereniging sloeg, bil
welke wij, tot ons genoegen, een tweetal Zandvoor-
ters opmerkten, teweten Arle Paap, die een. goede,
regelmatige 5000 meter liep, en de hockey-speler H.
de Roode, die na een uitstekende race de tweede
plaats wist te veroveren op het nummer 800 meter,
direct achter onze Nederlandsen kampioen Bou-
man, en op de 400 meter eveneens de finale wist
te bereiken.

Tengevolge van vermoeidheid wist hij het daarop
echter niet verder te brengen dan de 6e plaats.

Hopelijk zullen, dank zij dit succes, meerdere van
onze plaatsgenoten zich ïn de komende maanden
op beoefening van deze mooie 'en nuttige zomer-
sport gaan toeleggen. J.S.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Voetbaltrainïng aangevangen,
Den leden -wordt medegedeeld, dat de voetbal-

training wederom is aangevangen. Deze training-
wordt gehouden elke "Woensdagavond aanvang 8 u
De opkomst deze week was zeer bevredigend. We
verzoeken al onze leden'volgende week de trainings
avond ook bij .te 'wonen. Dus allen a.s. Woensdag-
avond present!

J.K.

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

TWIEERIJDERS
let op onderstaande verordening betreffende het
verduisteren.

Na het invallen van de duisternis mag men niet
meer zonder licKc Tijden.

Vooflampen van fietsen moeten zo worden afge-
BChermd, dat 'slechts een horizontale opening van
•3-5 cm lengte en l cm "hoogte in de onderste helft
het liclit naar "bmten laat schijnen.

Achter- «n Stoplichten moeten bij alle voertuigen,
met inbegrip van fieten, naar boven afgeschermd
blijven ï>randBH.

Voor de voorverlichtfaig van voertuigen, met in-
begrip -van fietsen, mag'alleen wit of geel licht ge-
bruikt -worden- licht van andere kleur (blauw, rood,
groen, enz.) is verboden. Als achterlicht mag rood
-licht gebruikt blijven -worden.

REGISTRATIE "VRAOHTAUTOS en TRACTOREN
Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat

tans op de distributiekantoren de gele inschrijvings
formulieren (statistiek vervoermiddelen) beschik-
baar zijn. Alle bezitters van vrachtauto's, waar-
onder begrepen aanhangwagens, opleggers, tracto-
ren en landbouwtractoren moeten onverwijld zulk
een formulier afhalen 'en na invulling opzenden
aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, bureel
verkeer,, Oostduinlaan 2, te 's-Gravenhage.

WINKELIERS
Sluitingstijden moeten -worden gehandhaafd!

Vele winkeliers zijn van mening, dat op het ogen-
blik een onbeperkte winkelsluiting geldt; het tegen-
deel is echter waar.

Van Duitse zijde is de opmerking gemaakt, dat
het in verschillende gemeenten zou voorkomen, dat
aan de vastgestelde sluitingsuren niet voldoende de
hand wordt gehouden.

Mede uit een oogpunt van de bescherming van
de bevolking tegen luchtaanvallen wordt nauw-
gezette handhaving. van de sluitingstijden nood-
zakelijk geacht.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 14 Juli 10 uur: Ds. D. Tromp.
Woensdag 17 Juli non. 8 uur: Ds. D. Tromp.
ledere Zondag vjn. 10 uur: Jongerensamenkomst

in het Jeugdgebouw te Aerdenhout, toegankelijk
voor jongeren tussen 12-17 jaar.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 14 Juli 10 uur: de heer A. C. Reuyl.
geen dienst.

De Papoea's in het binnenland van Nieuw-Guinea
bouwen hun woningen vaak op heel hoge palen,
zodat ze voor vijanden heel moeilijk bereikbaar zijn.
De wanden voorzien ze van schietgaten voor ver-
dedigingsmiddelen: pijl en boog. De haard bestaat
tdx een bak met zand, opgehangen aan rottans in>
een vierkante opening van de vloer. Raakt die bafc
bij toeval in brand, dan kapt men die „touwen"
door, zodat de bak met het vuur naar beneden valt.
Het gevaar is dan geweken.
N

GEREFORMEERDE KERK.
JTnlianaweg boek Emmaweg.

Zondag 14 Juli 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 14 Juli 10.30 uur: de heer J. Goorhuis,
theol. cand. te Leiden.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de oude be-

waarschool, Duinweg.
Spr. de heer Joh. H. van Oostveen, evangelist te

Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Job. Mctzgerstraat

Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u.

Zaterdag 13 Juli Einde v.d. Sabbath 1057 uur.

Binnenkort
gaan er vacantie-trelnen naar
de Ostmark.

Ouders, ook uw kinderen kun-
nen mee l

. fV

HOE Zat DE OORLOG EINDIGEN? - ._».

Een belangwekkende en actuele be-
schouwing op grond der voorspellingen-
vaai Michel Nostradamus.
üitg. W. J. Ort, 's-Gravenhage.

Hoe zal deze oorlog eindigen? Een vraag, die ve-
len bezig houdt, maar die alleen door de geschiede-
nis zal kunnen worden beantwoord, tenzij — men
overtuigd is, dat er zieners geweest zijn, die mefc
onfeilbare zekerheid de toekomst hebben kunnen
voorspellen.

Van deze profeten is Michel Nostradamus, de
Franse dokter, die van 1505 tot 1566 leefde, er een,
die vrij grote bekendheid heeft verworven en wiens
„Centuriën" in 1555 het licht zagen. Dr. de Font-
brune heeft een aantal van zijn vierregelige verzen,
waarin de profetieën van Nostradamus zijn vervat,
van een uitlegging en commentaar voorzien en daar
uit is het bovengenoemde boekje, dat onlangs ver-
scheen, een uittreksel.

Het valt niet te ontkennen, dat sommige van zijn
uitspraken merkwaardig zijn, en indien de uitleg-
ging door Dr. de Fontbrune juist is, ook in de eer-
ste vier honderd jaren na 1555 zijn uitgekomen. Op
grond daarvan meent de schrijver ook gegevens
omtrent de naaste toekomst uit Nostradamus' werk
te kunnen putten en als dit alles juist is, staat vol-
ledige militaire en economische debacle van Enge-
Jand voor de deur. Deze ondergang wordt uitvoerig
beschreven, over Duitsland wordt betrekkelijk wei-
nig gezegd en over Frankrijk horen wij alleen, dat
het zich, tegenover den doden, tegenstander weldra
in het volledige bezit van de macht zal stellen. Het
zou dus volgens Nostradamus zo ongeveer de ge-
schiedenis worden van de twee honden, Engeland
en Duitsland, die om een been, de wereldheersehap-
pij, vechten, terwijl de derde, Frankrijk, errmee
heen gaat.

„De bewoners der Engelse eilanden", zo heet het
ergens in dit boek, „die sinds lange tijd niet meer
werden belegerd, zullen in dezelfde middelen, waar-
mee zij hun vijanden onderdrukten, hun ketenen
vinden. De heersers der zeeën, verslagen door hen,
die buiten van honger stierven, zullen een neder-
laag ondergaan als nimmer tevoren".

Het boekje is met grote zorg uitgegeven en ge-
drukt. Een portret van Michel Nostradamus door
zijn zoon, en een orginele titelpagina van „Les
vrayes centuries et propheties de Maistre Nostra-
damus" van de Amsterdamse uitgave van 1688 ver-
sieren het. De lage prijs is een aanmoediging om
dit interessante werkje aan te" schaffen, dat als
bijdrage tot de historie van deze tijd zeker de ken-
nisneming waard is.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. jun.

Zaterdag 13 Juli 10.54 11.00 4.43 4.57
Zondag 14 Juli 11.45 0.12 5.26 5.58
Maandag 15 Juli 1.00 -.- 6.20 6.29
Dinsdag 16 Juli 1.28 2.13 7.14 7.59
Woensdag 17 Juli 2.40 3.11 8.13 9.00
Dondedrag 18 Juli .... 3.59 4.21 9.23 10.04
Vrijdag 19 Juli 4.50 4.58 10.36 10.47

Attentie I
Voor kopy van verenigingen en derge-
gelijken die niet uiterlijk Donderdag
morgen 9 uur in ons bezit is, kunnen wif
plaatsing die week niet garanderen.



Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
•wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven,
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. - Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371
Zaterdagavond 9 uur gesloten.

ELECTRICÏTEIT
I O P ELK GEBIED)

Telefoon 3201
Burgemeester Engelbertsslraat 9

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J Waterman, tel. 2092

Belangrijke veiling
van 2 Inboedels op

Donderdag 25 Juli
Zie nadere advertentie volgende week.

NETTE JUFFROUW biedt zich aan voor

NAAI- EN VERSTELWERK
Ook het maken van Japonnen naar maat,
Zomerjapon f 2,50. Stoffen japon f 3,50.
R. Misdorp, Tramweg 24, bij de Konmginne-
weg (gew. naaister fa. Hirsch.)

Korromans Bazair
GROTE KROCHT 14.

Woningbureau
J. H. TER WOLBEEK
H ugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 hjnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Hulzen, geheel en. ge-
deeltel^k.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wü ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

Onderhoudswerken,
verbouw- en nieuwbouw

Vraagt geheel vrijbhjvend offerte.

P. Keizer, timmerman-aannemer
VAN OSTADESTRAAT 20, Telefoon 2372.

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
ÖWALTJESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

belast zich steeds met het houden van

INBOEDELVEILINGEN
en veilingen in het lokaal van ged. inboedels.
Taxaties worden op verzoek kosteloos gedaan.
Dagelijks inlichtingen bij Veüingdirectie De Witte
Zwaan, GROTE KROCHT 20, telef 2164.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazün van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altyd vers.
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

eten wij vandaag?
en komende dagen?

groenten en fruit
maar . ... dan van het bekende en oudste adres

Fa* v. h. ter Wolbeek
dan weten we zeker dat we lekker en goedkoop eten

SWALTJESTRAAT 2 TELEFOON 2889

Mevrouw! Laat Uw matras opnieuw overtrekken of
vernieuwen by

L, Bailedüx, Beddenmagazijn
Ledikanten, opklapbedden, kapok en Alpengras.

TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 2596

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L }. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerrj Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Faarderookvlees

Tongeworst Osserookvlees
Boterhamworst Schooderhnm
Bloedworst enz. enr.

Ma n G ff o Duinrand
Telefoon 2997 Telefoon 2580

LUXE VERHUUR-INRICHTING
•

Verhuur van eerste klas JACHTWAQENS

DOS A DOS
Gaat nu met onze fraaie wagens P O N N Y W A G E N S
toeren langs rustige auto-loze wegen per uur per dag per toer
en onbekende lanen van onze
mooie omgeving. Zandvoortselaan 253-255

Manege Duinrand Ewald Holzhaus
Telefoon 2997 Telefoon 2580

PETROLEUM'DISTRIBUTIE
kunt U ontlopen, door

ELECTRISCH KOKEN
Electrisch comfoor compleet met pannen v.a. f 0,35
per week.
Gratis aanleg- 10 m. leiding.
Goedkoop stroomtarief.
Binnenkort grote kookdemonstratie.
Geeft U op tot deelname bjj:

Radio en Electro-technisch bureau F* H*
Gedipl. techniker Erk. P.E.N. Installateur
KOSTVERLORENSTR. 7 ZANDVOORT, tel. 2534

S

9

Do Zandvoort&c

„Haus kapelle"
speelt vanaf heden elke avond in

„GRAND HOTEL"

DANSE
Vrij entree

* Matige prijzen

Qeen blikgroenten!
Geen nood, wy hebben ijzersterke

I N M A A K V A T E
vanaf 12i/2 liter ƒ 1,10 - 25 liter ƒ 1,35 - 32 liter (Eiken) ƒ 3,40.

Hooi* te wekken: IN M AAKGLAZEN
V» hter ƒ 0,18 - Va liter ƒ 0,20 - l liter ƒ 0,22 - H/2 liter ƒ 0,25 - 2 hter ƒ 0,28

LOSSE RINGEN 4 voor IQ et
Ook zonder flessen .

WEKKETELS f 3.75
VERDUISTERINGSPAPIER., 2 meter breed, ijzersberk, 25 cent per meter.

Magazijn

„HET WONDER VAN ZANDVOORT"
Swaluëstraat 9 Telefoon 2418 Haltestraat 7

CLOSETPAPIER
Engros, en detail.

Eerste Zandvoortse Papierhandel
P. M. VAN DEUBSEN
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

•••••••••••••••••••••••••••••••l

Wildhandel D. VISSER
HALTESTRAAT 34 TELEFOON 2025

Braadkippen . . f 1,-, f 1,25
Braadkuikens 60—75—85 cent
Kuikens, vanaf . . . . f 0,50
Poulardes. . . . f 1,50-f 1,75
Kippen, kippenpoulet,braadeenden

Loop niet verkeerd

Slagerij J, Bakker & Zoon
woont niet meer in de Kerkstraat doch in
liet geheel gemoderniseerde perceel

Kleine Krocht 1 - Tel. 2432
Wij hebben thans ook voor de boterham,
overheerhjke Procureurspek en Lever.

U SLAAGT ZEKER
bij ons
Voor dames, heren en kinderen

MODERNE BADPAKKEN
Grote collectie moderne Damesrokken, Blouses,
Japonschorten en House-Coats.
Grote sortering Wol, Handwerkkleden, Glas, Porce-
lem, Aardewerk.

MAGAZIJN L I B E L L E
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

DANCING „LOEFHOECK"
Boulevard de Favauge 46, telefoon 2203

VANAF HEDEN DAGELIJKS

CHARLEY CERMAK
JAAP BRILL
van het „Gekroont Spinnewiel*
MATIGE PRIJZEN!

Sociëteit „Zandvoort"99
DAGELIJKS VANAF 23.30 XJÜB.
Vervoergelegenheid voor onze clientèle!

Voor de

betere kleermakerij
(ook reparatie en oppersen).
KLEDINGMAGAZIJN

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

Fa* v. Hensen
Coupeur-Bontwerker

Zomerpetten en Hoeden, alle
maten en modellen.
Zomerpantalons, enorme voor-
raad in fresco en gabardine.
Polo-shirts, div. modellen.
Costuums hangen in lange rjjea
gereed, doe tydig uw keus.
Nieuwe dessins, beslist alle ma-
ten

Koopt zonder bon:
linnen en leren

DAMESSCHOENEN
SANDALEN met en zonder neus bü

Sclioenhandel C» de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

Leesbibliotheek
4 en 6 cent per deel, per week.

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7
ALLEENVERKOOP A D O-SPEELGOED
Strandartikelen — Postzegels voor verzamelaars.

Strand- en
bad kleding

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34
Telefoon 2391

Niet alleen

FIJNE VLEESWAREN
maar ook
croquetten, Pelates Frites, Slaatjes.

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Telefoon 2105 Des avonds tot 24 uur geopend.

Juist nu
is een boek de beste

afleiding
Wij hebben een grote collectie voor oud en jong.

Gertenbachs Leesbibliotheek
ACHTERWEG l TELEFOON 2135

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

37. De dames schoten naar beneden,
Waar zy precies in d'aubo gleden!
Ze kwamen dus op kussens neer
En deden zich totaal geen zeer.
Jlm, aonder nader overwegen.
Klimt fluks naar boven daarentegen.
En hy verdwijnt — zyn pop „Incluis" —
Door de balkondeur in het huis.



Heden overleed, door een noodlottig onge-
val, onze beste vriend en neef

H. L. C. DE WIJN
Bes. officier v, gezondh. 2e ld.

ZANDVOORT, 5 Juli 1940.

S. HENNIS-DORREBOOM
TOET en HENNE
K, ZIEMER-LEIERMANN
J. DALEMANS.

Te koop
verschillende prachtige slaapkamer-ameublementen
en div. salon- en huiskamerameublement; mooi wit
ituinameublement; wit gasfornuis en vaste wastafels
en een mooie tuinparasol.

Kostverlorenstraat 30

TE KOOP:
EEN MEISJESRIJWIEL
1 DAMESRIJWIEL;
2 HERENRIJWIELEN.
Zaterdag na 2 uur. Zeer
bilujk, Boulevard de Fa-
vauge 37.

Mevrouw, Uw Radio niet
in orde? Stelt U zich in
verbinding met het ver-
tronwdste en voordeligste
adres ter plaatse!
Radio Techn, Bureau
Service inrichting v. alle
merken radioapparaten,
stofzuigers, strjjkbouten,
enz. Levering v. Philips-
apparaten.
Monteur-bezoek ƒ 0,50.
N. BOL, DUINSTRAAT 3

WEGGELOPEN
GROTE GRIJZE POES
naam „Bob" gesn. kater,
•witte borst en poten. Te-
beloning terug te bezor-
gen: Julianaweg la.

TE HUUR GEVRAAGD:
22 Juli-31 Augustus

VRIJ HUISJE,
Zuid. Br. met voll, inl.
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 41201.

TE HUUR: Prachtig vrij
BOVENHUIS,

ongem. of gem., bev. vier
kamers met keuken, voor
en achter balcon. Te be-
vragen bij P. Schipper,
KostverLstr. 30, tel. 2292

BIEDT ZICH AAN
EEN NET MEISJE,

voor de morgenuren,
onder no. 41202
Br. bur. Zandv. Courant,
.Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP AANGEB:
Een pracht Damesrqwiel
ƒ 19,50 en Damesrflwiel
f 21,50; Herenr. ƒ 19,50;
Herenrijwiel ƒ 22,00, alle
zo goed als nieuw.

JTan Steenstraat la.

TE HUUR:
grote frisse ZIT-SLAAP-
KAMER en een SLAAP-
KAMER, op prima stand.
Ook met ontbijt of pens.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukken}

TVERKSTER gevraagd,
Maandag half negen tot
ihalf één; Vrijdag half 9
tot 5 uur; kwartje p.uur
Mevr. Loos, Zandvoortse-
laan 303.

RUILING
I. Draaistroonunotor A.
E.G. type A.V.D.N. 15A
2,5 pk 220/380, 1500 om-
wentelingen per min. m.
reguleersleeprinkeranker,
open uitvoering.
II. Draaistroonunotor A.
E.G. type A.V.D.N. 22/4
3,5 pk 220/380, 1500 om-
wentehngen. per mm. m.
reguleersleepringanker,
open uitvoering.
De Ie te ruilen, tegen de
2e
Adres te bevragen bureau
v.d. Zandvoortse Cour.,

OAT BAD U HIET OEOACHT

•?,r„l "r. ^""^"nSSS
-' worden S»'"P»ret''*O"J

U het werk, d« """ESP
*olijk» „* c h o e n m a K«r»olijk
maakt*

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardtngen, requesten enz - -. •». j A t /r m i
Bureau Kraneveld, Ja- SCHOENMAKERU
cobjjnestraat 10, Haarlem —
ikantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,—.

TE KOOP:
GEBRUIKTE HEREN-
en DAMESRIJWIELEN,
zo goed als nieuw.
Grote Krocht 5.

STO

Telefoon 2289

Telefoon 2292 Telefoon 2292
TE KOOP GEVRAAGD:

gehele of gedeeltelijke inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
bilhjke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
voor de veiling geschiedt.
Jedere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

Moderne talen
Leerlingen bijwerken en Vertalingen.
Billijke condities.

Hel mersstraat 21 — Blom
oud-chef correspondent N.V. 't Raedthuys.

Kousen

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392
^̂ ÎH^BB^MV^BBMM^HWH^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Waterglas voor eieren-inmaak enz. verkrijgbaar.

IVI l E P V A N E G E R E N
D a m e s kap s t er
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

L. Balledux
Complete Woninginrichting

Behanger, Stoffeerder en Beddenmakeru.
Zeilen, tapijten, mattings.

TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 2596
Werkplaats Spoorstraat 14.
BBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBB

A S S E R IJ „HOLLAND! A" - Z A N D V O O R T
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

Natuur Hik naar „DE WOLBAAL"*
Wij hebben nog steeds de grootste sortering goederen

Dames Interl.Oamisoles en. Directoires v.a. 49 et
Heren Shirts en Broekjes vanaf 59 et. Kinder-
Hemdjes en Broekjes v.a. 24 ot. Dames Garni-
turen in zgde: Hemd je, Directoir en Onder-
jurk, iets moois, ƒ 2,95. Dames zijden Hemdjes
en Directoires 98 et. Kinderjurkjes vanaf 68 et.
Jongenspakjes 98 et. Dames Japonnen v.a. 2,65
Dames ztfden linnen Blouses ƒ 1,49. Half wol-
len Damesvesten ƒ 1,85-2,25. Wollen Kinder-
vestjes vanaf ƒ 1,85. Moderne Damesschorten
met Ritzsluiting ƒ 2,95. De grootste sortering

Sterke zrjden Dameskousen 49 et; in file d'écos-
se 59 et; natuurztfden Kousen, links geweven 68
Zeer f^ne zijden Kousen 98 et, Schiffon Kousen
ƒ1,35. Herensokken 24 et, in file d'écosse 39 et.
Wollen Sokken 68 ot.
Wij hebben nog alle soorten Sajet, Wol en Jae-
gerwol tegen oude prijzen!! Alle soorten Stop-
wol en Stopzijde voorradig.
Wij nemen Eendracht- en Vestazegels aan
SCHOOLPLEIN 2 hk Willemstraat

Kousen, Sokken en Sokjes vindt u bij ons.
Heden ontvangen: de NIEUWSTE ZIJDEN DAMES-BLOUSES

KOOP WAAR VOOR UW GELD!!
dan weet U zeker dat het goed besteed is.

Wat zegt U van één van ONDERSTAANDE ARTIKELEN!

Stofzuigers, compleet met alle onderdelen
f 24.75

Pracht sortering rijwielen i 45.—
met remnaaf. Volle garantie

^ Aardig schemerlampje
met snoer en stekker

98 cent

Wringers . . . . f 6,95 Bureaulampen
vanaf f 2,35

•

HENK SCHUILENBURG
IS DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER ook voor reparaties.
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zoien
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BKONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KEUKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. 0E VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.
BEHANGSELPAPIEREN, CARBOLINÉUM,

Kalk
Schildersbedrijf
Km wan ti&r Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

HBflflBBBBa&ffiBBBBBBBBBBflBBflBBBBBBB

i TENNIIS-SENSATIE 1940 |

i Komt eens kijken naar onze •

l nieuwste besnarin&s-inacliine g
B De enigste in Haarlem! j|
H Harde bespanning en geen beschadiging van H
S snaren. g
• DARMSNAARBESPANNING vanaf f 2,50 Bi
• Alleenverkoop van de beroemde Stan- H
• daardmerken: Bojar, Lord, Majestlc, Big, §
g BUI, Leader, The Tournament. g
S Prijzen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50 3
j" Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons J5
f dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen, ^
• Fietsklemmen ƒ 0,75 •

gSporthuis TE N U Y L S
a Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030 B

•BBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB

Verhuurinrichting
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Sferandwagens,
Meubelen, enz.

N*V* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

BIJ

de grootste sortering in:

bad- en strandkleding
voor Dames, Heren en Kinderen,

DAMES SWINGROKKEN en
POPELINE DAMES OVERHEMDBLOUSES,
HEREN POLOHEMDEN, OVERHEMDEN,
Dassen, Sokken enz. enz. Baddoeken, Theedoeken,
Lakens, Slopen, Kleedjes, Tafellakens.

Bedrijfskleding - Babygoederen
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug
Eendracht- en Vestazegels worden door ons aange-
nomen.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
Haltestraat 40, telefoon 2087

EENS KLANT BLIJFT KLANT

Lopers
voor ligstoelen, kleurecht

per meter 50 cent
TAFELKLEEDJES ƒ 0,98
GROTE SLAAPKAMERMATTEN ƒ 2,25-3,50
VLOERBEDEKKING, per meter .. ƒ 1,15
BEKLEDE HOOIKISTEN ƒ 4,25
GROTE VERTO-MATTEN .. ƒ 4,85-/ 5,95
PRIMA COCOSLOPER, vanaf 98 et per m.

H. Pasveer
HALTESTRAAT 27 Telefoon 2810

HANDELSDRUKWERK?
Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2135

Theater „Monopole"
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 12 Juli t.m. Maandag 15 Juli, 8 uur!
4 dagen! 4 opvoeringen van de avontuurlijkste en
kleurrijkste films der laatste jaren:

HET PRIVÉ-LEVEN VAN

ELIZABETH EN ESSEX
met BETTE DAVIS en ERROL FLYN.
Een man van staal een vrouw vol hartstocht....
een liefdesduel zoals nog nimmer op het witte doek
vertoond werd!
Verder een buitengewoon verzorgd voorprogramma!
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75,
Loge 90 cent. Toegang boven de 14 jaar.

ATTENTIE! Dinsdag 16, Woensdag 17 en Donder-
dag 18 Juli, 8 uur! 3 dagen: Opvoering van een
GEHEEL NIEUW PROGRAMMA!
Als hoofdnummer de grote superfilm der Ufa:

MOEDER
Een onvergankelijk monument voor de majesteit
der moederliefde onder regie van Gustaf Ucicky.
In de hoofdrollen Kate Dorsch, Paul Horbiger.
MOEDER een film die tot het hart spreekt.
Een hooglied op de liefde, de kracht en de goedheid
der Moeder.
Verder een buitengewoon vóór-programma.
Toegang boven 18 jaar. Entree: Parket 35 et, Par-
terre 60 et, Stalles-Balcon 75 et, Loge 90 et.
ledere avond m ons voorprogramma vertoning v h.
TXF.A -wereldnieuws.

Zondagmiddag ha» drie F A M I L I E - M A T I N E E
Opvoering van:

De held der prairiën
Groot Wild-West-verhaal. Nieuw voor Zandvoort.
Entree 20, 30 en 40 et.

ledere avond één voorstelling!

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBBBBHBBBBBBBBBBHBBBBBBBBB1B

l MIDDENSTANDERS, g
denktomuw TOEKOMST m
en reserveert l avond per week voor de cursus gj|

B HANDELSKENNIS-MIDDENSTANDSDIPLOMA g
Aanv. nieuwe cursussen voor het eerstv. examen.

• Vlugge methode
• Billijke tarieven
5 8Q procent
*.geslaagden

Hl
Secr. Onderw. Ver. L. Coster, Floraplein 20, n
Haarlem, telefoon 14794. — Ook inl. en in- £
schrUving bij M. Aukema, Marisstr.43, alhier g

ÏBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBB



ZANDVOORTSCHE

Verschijnt eiken Vrijdag.

Advertentie-tarief op aanvrage.

ADMINISTRATIE: GERTENBACHS DBUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 - Giro 9446

VRIJDAG 12 JULI 1940

D C O U R A
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIOINQ
v.VREEMDELINGENVERKEER „ZANDVOORT"

(Semi-Officiëel)

in exploitatie bij Ger tenbachs Drukkerij
Achterweg l - Zandvoort - Telefoon 2135
Redacteur: G. Kiefer.fwd Directeur der V.V.V.

Officiëele badgastenlijst
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie-
bureau van de V.V.V., Stationsplein.
Opgave van 8 Juli 1940

A.
Alders, H., Metzg^tr. 51
Alap-Sinnege, T., B.P.Loot 5
Arentse, H., Zeestr. 49
Alofs, mevr. E., B.P.Loot 5
Anderson, farn., B.de Pav. 29
Abbing, K., Hoogeweg 5
Arentse, fam., Zeestr. 49

Bartels, P. B. H., Metzgerstr, 30 a
Boris, J. W„ Metzgerstraat 12 6
Baarle, W. H., B.P.Loot 20 5
Beugen, L. v., Brederodestraat 78 4
Berg, E. J. v.d., B.Barn. 2 a
Bakker, fam., Engelb.str. 7 3-
Benard, A,, Hoogeweg 78 l
Berets, A. D., Gr. Krocht l 2
Broekstra, L. A., v. Kinsb.straat l l
Brossonk, D., Hoogeweg 42 4
Buiting, B. H., Kerkstraat 2 2
Bos, H., O. Parkstraat 9 4
Bouhuis, J., Zeestraat 39 4
Beem, H. B., B.Barnaarfc 5 3
Bouwman, L., Brederodestr. 66 4
Braat, mevr., Zeestraat 34 i
Baard, H., Kerkstraat 13 l
Bouwman, J., Rozennobelstr. 18 3
Brandt, W. A., H, de Grootstr. 11 5
Bouket, J. P. D., Zandv.laan 337 l
Bos, H. de, Paradijsweg 18 2
Bij-Brandenburg, E., Haltestraat 61 2
Bakker, N., Brederodestr. 45 i
Bochel, J. M. v., ZandvJaan 337 l
Boersma, fam., Zandv.laan 337 3
Berg, P. v.d., Metzgerstr. 86 l
Bont-Bol, M. de, B.dePav. 29 l
Boomstra, P., Kostverl.str. 58 4
Breemen, J. v., Boul. Barn. 3 2
Bijl, J. v.d., Boul. de Fav. 20 l
Bieleman, W., Metzgerstr. 69 l
Baars, G., v.Lennepweg 13 3
Bochelaar, A., Brederodestr. 75 2
Bouwman, H. F., O.Parkstraat 45 2
Beek, M., Mefczgerstr. 86 l
Bogaart, fam., Boul. P.Loot 2 l
Bijvoet, fam., B.de Pav. 8 2
Bilt, C. C., Hoogeweg 3 l
Boode, C., OParkstraat 4 3
Brouwer, Prof. H.A., Badhuispl. 2 l
Beek, B.S., Metzgerstr. 86 l
Berg, fam. .v.d., B.de Fav. 30 2
Bakker, V. J., Badhuispl. 2 3
Bloedern, H., Badhuispl. 2 i
Bruin, Mr. M.de. B.de Fav. 29 2
Bonn, M., Bred'jstr. 75 3
Bergen, H.H. v., B.P. Loot 5 l
Boekhoff, J.J.. N,Beetsl. 22 3
Benzlin, Boul. Barn. 5 *n» __ l
•Bosman, L., B. de Fav. 25 *^7ï" 3
Boers, H., Marisstr. 16 l
Bolognese, F., Zeestr. 26 - - 3
Bakker, H., Trompstr, 5 4
Boelen, J., Badh.pl. 2 - - l
Beek, J. T., Marisstr. 35 l
Bokma, S., Marnixstr. 13 3
Biet, juf. W., 'Boul. Barn. 3 l
Boulanger, juf., Zeestr. 94 l
Brtlin, J. de, Zeestr. 49 _ 2
Berkhof, M., Badli.pl. l ';««~- j
Brunst, H. F. T., Kerkstr. 9 3
Boer, P. A. de, Engelb.str. 50 S
Blois. v. Treslong, Jhr. F.G.,

Hoogeweg 58 4
Bindt, P., Hoogew. 58 - 8
Balken, G., B.P.Loofc 5 l
Boerse, J., Metzgerstr. 86 2
Bramlage, J.H., Heerenstr. l 2
Broek, J.v.d., Heerenstr.l 3
Buis, J.H., Bred.str. 86 0
Blauw, H.L., Haltestr. lOr 4!
Buss, H.C., Engelb.str. 14 2
Beem, G.A., Hoogew. 59z. 2
Beijerbarth, J.A., Kerkstr. 2 2
Botti, fam., Zeestr. 49 2
Beek, W., Zandv.laan 35 2
Beekenkamp, J.H., Strandweg 6 5
Battemeyer, Th., Zandvl.205 3

C.
Cock. J.W.de. B.de Fav. 20 l
Coers, G. H. de, Zandv.laan 179 2
Cock, M. de, B. de Fav. 20 l
Cats, W., B. P. Loot 2 3
Clevering, R., Badh.pl. 2 2
Catti, J., Zeestr. 20 2
Cohen, S. J., Hoogew. 3 l
Crampe, H., Badh.pl. 2 l
Crause, J. Boul. P. Loot 5 l
Coesel, G. H., Boul. P. Loot 5 l
Coevorden, L. A. v., Badh.pl. 2 2
Cohen, L.A.A., Boul. Bain. 3 l
Cohen, mej., Boul. de Fav. 25 i
Charlois, E., Badh.pl. 2 | l

Diepenbach, D., v.Speykstr. 4 l
Dobber, P.J.C.. Gerkestr. 36 3
Duü'ne, E.J.P. Zeestr. 20 l
Dorhout-Mees, A.R.M., Badh.pl.2 l
Dalmeyer, Boul. de Fav. 31 l
Dam, W.G.v., Boul. P. Loot 21 5
Dullaert. J. H. A., Kerkstr.2 l

E.
Engbertsen, P.. Metzgerstr. 86 3
Ekeren, H.v., Haarl.str. 22 4
Erbe, H., Bred.str.23 3
Eggers, fam., Parallelw. 63 2
Esso, S.v., Metzgerstr. 39 l
Eniiink, Boul.de Fav. 30 l
Evers, D., Kostverl.str. 15 2
Es, W.C., BouLBarn. 3 3
Eijk, W.v., Kerkstr, 27 l
Eskens, J., Kerkstr. 2 l
Essen, 'H.V., Kerkstr. 2
Evers, C., Zeestr. 52

P.
Feenstra, P., Bred.str.lll
Fokke, fam., Koninginnew.35
Petter, J.A., Zeestr. 20
Fransen, L., Heerenstr. l

Franken, fam., Boul. de Fav. 8 2
Frantzen, M.S., O.P.str. 66 2
Ferwerda. J., Metzgerstr. 69 2
Fich-Adriaan L.JJM., Badh.pl. 2 2
Pikkers, fam., Boul.de Fav.30 2
Federking, fam., Zeestr.49 2
Feiner, A., Boul.de Pav. 25 7
Poernier, A., Badh.pl. 2 2
Prüdiger, H., Marisstr.8 3
Pucks, H.D, B.P.Loot 5 2
Frankfort, juffr. Boul.de Fav. 25 l

G.
Goudsmit, O.O.J., Marnixstr. 8 l
Gaarlandt, H.A., H.de Grootstr.13 6

4
l
2
l
2
4

Groot, J.de, Engelb.str. 92
Gerwen, J.B., Engelb.str. 36
Gunter, dames, Badh.pl.l
Groenewegen, juffr. Zeestr. 49
Giesen, I.E.A., Hoogew.42
Galen, H.v., Zeestr. 71
Groen-Vessing, A.C., Noorderstr.29 5
Griinberg, F., Hoogew. 3 l
Gijn, G. van, Marisstr. 11 4
Gaastra, B.J., Badh.pl.7 3
Garnier, J., Bred.str.66 5
Grene,C„ Metzgerstr.69 2
Grebber, mevr. J.de, Metzgerstr.126 l
Guinap, M., Boul. de Fav. 20 2
Geesman, H., Bred.str. 58 3
Greve, fam., Boul. de Fav. 29 2
Gaarland, fam., Hoogew.42 2

H.
Hofmeister, W., HaarLstr. 37 3
Hammerschmidt, A., Metzgerstr.39 l
Hökma, G.A., v.Speükstr.16- l
Heiman, C., Hoogew.3 l
Hoeve, P.Th., Zandv.laan 337 2
Ham, J.ten, Metzgerstr.86 l
Hagen, J.W., Boul.Barn.18 2
Hollander, J, Gr. Krocht 5a 3
Hoevelingen, J., Brederodestr. 75 3
Hirschmann, I., Brederodestr. 149 l
Horn, J. H. v., Smitstr. 6 3
Hees, H., Metzgerstr. 86 l
Herbst, fam., Boul. de Fav. 6 3
Huttel-Anderson, H. C., Z.laan 39 2
Hartkamp, J., ? i
Helde, J. A. v.d., Engelb.str. 4 7
Heel, fam. v. 't, Boul. Barn. 13 3

Harmsen, A., Metzgerstr. 86 i
Heimann, M., Hoogeweg 3 l
Hielekus, M., Boul. P. Loot 2 2
Haanman, L„ Boul. P. Loot 5 2
Hummel, L., Badhuispl. 2 l
Henninga, mej., Boul, Barn, 5 i
Honing, G., Smitstraat 5 " " " 4
Heek, Dr. F. v., Badhuispl. 2 5
Heger, J., Zeestr. 49 a
Hellemans, C. F., Zeestr. 49 l
Halm, E., Boul. P. Loot 5 3
Hermsen, R., Badhuispl. 2 2
Hemelrijk, C. L. A., Strandweg 6 "2
Helsloot, A., v. Kinsb.str. l 2

-.**« -"^ f -'- -j-
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Jorning, fam., Hoogeweg 74 3
Jonge, K. de, Brederodestr. 45 3
Jong, L. de, Boul. de Fav. 20 l
Jansen, J., Hoogeweg 78 " 2
Jansz, G. H., Brederodestr. 110 4
Jacovelli, I., Badhuispl. 2 2
Jeths, F., Marisstraat 16 3
Isacson, H., Metzgerstr. 86 l
Jole, J., Badhuispsl. 2 l

K.
Klein, M. S., Metzgerstr. 88 l
Kiekens, J., Brederodestr. 135 4
Koord, M., C-Huygensstr. 22 3
Konings, H. G. L., Wittstr. 5 3
Knegt, D. A. de, Brederodestr. 125a 5
Kaub, J., Kostverlorenstr. 100 2
Kussü, fam., Boul. de Fav. 15 3
Kerkhoff, E. L., Brederodestr. 43 l
Snoppers, E., Metzgerstr. 69 l
Sok, J., Hoogeweg 74 5
Swekkeboom, H., Heerenstraat l 3

Klee, J., Engelbertsstr. 14 l
Serker, C., Strandweg 8 4
Kalker, A., Brederodestr. 108 2
Kruimel, J. A. H., Boul. Barn. 2 5
Sok, F A. B„ Hoogeweg 42 l
Kok, F. H., Boul. P. Loot 5 8
Srikhaar, B. J., Kerkstraat 2 l
Kortehuize, v. Kinsbergenstr. l l
Kolemans, K.. Engelbertsstr. 14 2
Klein, mevr. A., Boul. de Pav. 38 l
Kuipers, R., Zeestr. 20 4
Kliek, B., Zeestr. 12 l
Körbner, I., Hoogeweg 3 l
Kesting, fam., Boul. de Pav. 30 2
Kruijse, E. A.. Brederodestr. 120
Kropveld, Dr. A.. Boul. de Pav. 31
Koning, M. W., Badhuispl. l
Klemmink, A„ Schelpenpl. 2
Kniphorst, wed. J. A., Engelb.str. 32
Koeliga, ?., Engelb.str. 32
Kater, J., Schelpweg 2
Karsdorp, P., Boul. P. Loot 5
Kisch, J-, Heemskerkstr. 14
Karsten, C., Badhuispl. 2
Korsten, J., Kerkstr. 13

L.
Lewald, W., O.Parkstr. 63-
Levie, E., Marnixstr. 5
Lansman, J. P., Engelb.str, 36
Leeftink, G., Boul. P. Loot 2
Lange, H. de, Parallelweg 69
Loevendie, C., Boul. de Pav. 20
Lenzen, L., Haarl.str. 88
Loogman, G., H. de Grootstr. 25
Leeuw, S. de, Brederodestr. 122
Lanson, A., Kerkstr. 2
Löwestein, G., Kerkstr. 84
Lancker, A. M., Metzgerstr. 84
Leeuw, Dr. C. de, Boul. Barn. 2
Lang, G. W., Metzgerstr. 51
Levie, W., Hoogeweg 3

Lindeboom, W., Boul, P. Loot 2 2
Lemberger, E., Hoogeweg 3 l
Lange, W. de, Hoogeweg 3 l
Lambertz, M., Badhuispl. 2 l
Ligthart, H. K., Boul. P. Loot 47 7
Leer, G. A. v., Boul. P. Loot 5 2
Lezer, I., Metzgerstr. 86 l
Lankhof, F., Trompstr. 15 l
Lindeman, J. C. B., Hoogeweg 42 3
Leer, O. v., H. de Grootstr. 15 4
Lund-Quest, B. D., Zeestr. 12 2

M.
Made, J. v.d., Badhuispl. l 4
Mantgem, W. A. v., Badhuispl. l l
Mayer, M., Boul. Barn. 3 2
Manus, Mr. B. H., Boul. Barn. 3 l
Merjer, L., Brederodestr. 43 3
Mayer, A. M., Schoolstr. 9 5
Moret, K., Boul. P. Loot 2 l
Meijer, M., Boul. de Fav. 13 l
Maren, J. v., Boul. de Pav. 30 l
Meester, W., Boul. de Pav. 30 l
Meijer-Rothe, E., Engelbjstr. 107 l
Meltzer-Möhler, mevr. Dr. Smitstr. 6 3
Monod de Prodeville, W. E.,

Brederodestraat 104 6
Machielse, H., Boul. P. Loot 5 l
Maatwiü'k, ?., Badhuispl. 2 l
Melkman D., Engelbertsstr. 48 2
Mello, M., Kerkstraat 13 l
Manck, H., Heerenstr. l l
Meer, mej. M. v.d., Hoogeweg 3 l
Meents, M., Zeestraat 20 2
tteurs. P. J., Postsfcr. 9 2
\Ionnikkendam, J., Zeestr, 35 "3
VTarel, J. H. v.d. Boul. de Fav. 44 3
VTaassen, A., Boul. de Fav. 29 2
Vlax, Dr. E., Brederodestr. 44 2
.link, H., Boul. Bam. 2 3
Wachielse, G., Boul. P. Loot 5 l
\Iendelaar, H., Metzgerstr. 69 l
Vtulder, J., Badhuispl. 2 l
Meijer, C., Zandv.laan 126 i

N.
Vaehbahr, W. O. J., Kostverl.str.46 O
lachbahr, A. M., KostverLstr. 46 7
lanninga, fam., Boul. de Pav. 9 5
licolay, mevr. J., Boul. de Pav. 20 2
liggerman, T., Marisstraat 35 l

jboer; j., Kerkstr. 27 l
^ieuwenhuis, M., Metzgerstr. 86 2

O.
^verberg, J. D., Marisstraat 26 4

Oudheusden, A. L. H. v., Hoogew. 78 l
Oldenborgh, fam. v„ Bred.str. 125a 4
Overmars, fam., Koningstr. 35 4
Overwater, J. J., Poststr. 9 l
Dostergesel, fam., Boul. de Fav. 31 3

Orden, M. v., Marisstr. 39 a
Oer water, J. J.. Poststr. 9 2
Osnowitz, W., Zeestr. 20 2
Oetker, R., Badhuispl. 2 l
Opzeeland, J. v., Vondellaan 6 3
>mes, P.. Marnixsïtr. 15 3
3uwerkerk, P„ Marisstr. 35 l
Oosterhuis, T., Boul. P. Loot 5 2

f^> li££hl >tv,SJCÏW-»vi>--. «.\.<**•"-•

P.

Posthumus, mevr., Boul. de Pav. 31 l
'een, A. C., Zeestr. 55 4
'faff, N. A., Strandweg 8 5

Prins, J. M., Hoogeweg 42 1
'utten, H. v., Boul. de Fav. 30 l
'anjer, D., Kerkstr. 2 l
'ijsach, M., Metzgerstr. 84 l

Peton, M., Bred.straat 75 l
"'ruijs, C. J., Engelb.str. 75 l
Pruijs, C. J., Engelbertsstr. 14 a
'aaren. W. J. J., Metzgerstr. 69 2
'ruis, B., Engelb-str. 14 3

Praskaner, A., Hoogeweg 3 ï
'aul, H. H. R., Engelb.str. 32 3

Prins, KI., Heerenstr. l 2
'onman, C., Marnisxtr. 13 4
'rins, ?. Badhuispl. 2 l

Poppers, J., Boul. Barn. 13 4
Pronk, W. N., H. de Grootstr. 21 4 j
Pachter, S., Wittstr. 5 ö
Fieterse, P., Boul. P. Loot 20 2
Pejtach, M., Brederodestr. 44 l
Pronk, P. P., Strandweg 6 a

R.
Ravensberg, A. H. v., Parallelweg 5 4
Redelaar, K. J., Kostverl.str. l 4
Regenboog, C. M., Brederodestr. 45 l
Reijndorp de Buisonje, E., Eng.str.92 3
Rerjn, K. H. G. v., Eng^tr. 36 l
Rood, A. S. de, Boul. Barn. 3 a
Rietschoten, A. C. H., v., Bred.str.167 3
Ruis, H., Poststr. 9 »
Ritmeester, A. J., Paradijsweg 12 l
Ritsina, P., Strandweg 8 l
Rolff, L, Boul. P. Loot 2 S
Rosenthal, E., Hoogeweg 3 l
Raval, L., Boul. de Fav. 44 l
Rongen, A., Zeestr. 20 l
Rosenberg. H., Badhuispl. 2 2
Rothsterjn, F., Metzgerstr. 86 l
Radman, D. C., Badhuispl. 2 2
Rijnhout, M., Marisstraat 35 &
Roldema, J., Marisstraat 35 l
Rolff, fam., Badhuispl. 2 3
Reddering, H. H., Engelb.str. 50 3
Rozenberg, H., Metzgerstr. 126 a
Riet, P. v., Kerkstraat 13 l
Ridders, A. A. M., Zeestraat 12

S.
Smit, J. A. de, Helmersstr. 21
Schelde, D. v.d., Engelbertsstr. 36
Schuier, P. C., Weimarweg 2 4
Smink, fam., v. Ostadestr. 18 4
Santvliet, M. v., O.Parkstr. 55 _ b
Schutte, H. Th., Metzgerstr. 47 4
Sprenkeling, B., Brederodestr. 47
Schieke C., Potgieterstr. 20
Scholtz, W. E. P., Brederodestr. 45
Strijland-iRegenboiog,AJï.,Brfed4str.45 2
Stokvis, J., Bred^traat 125a
Selles-Ollrj, M. A., Bred.str. 45
Stijgers, mevr. E., Bred.str. 45 3
Simons, H., Marisstr. 34 l
Schuil, J., Metzgerstr. 86
Stroobach, J., Boul. P. Loot 2
Smits, H., Boul. P. Loot 2
Star, H. v.d., Boul. P. Loot 2
Spraakman, A., Poststr. 9
Sprenger, fam., Badhuispl. l
Speek, D. J., Kostverljstr. 58

Schuiling, R., Brederodestr. 45
Schut, J. C,, Metzgerstr. 69
Schavrien, J., Boul. Barn. 18 4
Saskij, F., Zeestraat 40 i»
Spaan, P. H., Haarlemmerstr. 39 la
Schuilenburg, J., Stationsstr. 4 4
Smits, A., Heinslusstr. ï 5
Sitter, E., Paradijsweg 22 ' 2
Steenhuizen, M., Badhuispl. 5 2
Star, W. v.d., Boul. P. Loot 2 l
Selle, P., Boul. P. Loot 2 2
Slager, fam., Zeestr. 49
Spuibroek, P., Boul. de Fav. 30
Sage ten Broek, A. G. G. Ie,

Boul, Paulus Loot 5
Stein, Fr., Hoogeweg 3
Schotjes, M. C„ Brederodestr. 43
Schulze, E., Badhuispl. 2
Sajet, ?, Boul. de Pav. 25
Saks, J., v. Speykstr. 4
Sicking, M. v., Brederodestr. 75
Spijker, J. J., v. Kinsbergenstr. l
Santvliet, - M. v., Brederodestr. 75
Sterj, H. W., Hobbeniastr. 7
Steppe, H. J., Hoogeweg 3
Scholz, M. A., Zeestraat 20
Schzleff, P. H. C., KostverLstr. 6
Selbigen, A., W.Parkstr. 5
Schuling, C., Hoogeweg 42
Spinhoven, ?, Hoogeweg 42
Swart, mej., Boul. de Fav. 25
Schenker, J., PJïeinstr. 3
Seitner, M. H. G., Hoogeweg 42
Schulman, mevr., Badhuispl. 2
Spanenthal, H., Marisstr. 26
Septer, AJ.G.P., Trompstr.15
Sü'dzes, G., Trompstraat 15
Spoor, S. C. M., Brederodestr. 82
Scheepens, N. A., Boul. Barn. 2
Stach, D., Boul. P. Loot 5
Silvius, H. J., Metzgerstraat 69

T.
Tekelenburg, R. H., Verl. Haltestr.74
Tukker, J., Badhuispl. 5
Timmerman, A., Boul. Barn. 18
Timmer, W., Boul. P. Loot 2
Tulling, fam., Zeestraat 49
Tamminga, A. W., Zeestraat 49
Tombe. J. de, Badhuispl. 2
Tjin, Dr. A. H., Wilh.weg 5
Tedering, fam., Zeestraat 49 a
Tromp, D., Hoogeweg 42
Tak, J. G. v.d., Haltestr. lOr »
Termin, fam., Badhuispl. 2 a
Telling, fam., Zeestraat 49 a

U.
Ubbink,, H A., Boul. P. Loot 5 ' 4
Uriot, C., Zandv.laan 149 a

V.
Vermeulen, H. P., Boul. de Fav. 15 a
Veltkamp, T., Kostverl.str. 58 •*
Vixeboxe, T., Metzgerstraat 69 l
Vogel, A., Haarlemmerstraat 15 S
Vlek, J. W., Boul. de Favauge 22 ö
Visser, C., Brederodestraat 58 2
Veelen, G. v., Brederodestr. 2 a
Verhagen, I. W. H., Badhuisplein l 2
Verhagen, J., Boul. Barn. 18 'd
Visser, WW., Boul. de Fav. 13 l
Veer, J. v.d., Boul. de Fav. 20 , l
Vries, H. M., de, Zeestraat 12 l
Vemer, H., Boul. P . Loot 5 u i
Vernhuizen, L., Boul. P. Loot 5 l
Verduin, A.. Heerenstraat l l
Vervoerd, W. F. C., Bred.str. 205d 4
Veidt-Simon, R., Hoogeweg 3 l
Vijver, J. v.d. Badhuisplein 2 a
Vries-Leiitsch, G. de, Badhuispl.2 l
Vuyck, fam., Boul. Barn. 5 2
Volmer, A. W., Bred.str. 187 a
Verdonck, J., Hoogeweg 58 5
Verzijl T., Hoogeweg 42 2
Veldhorst, N., Zeestr. 62 2
Verstynen, M. C., Hoogeweg 5 l
Valk, J., Haai-Utr. 29 2
Vries, mej. R. R. de, Trompstr. 15 l

W.
Wichel, W., Boul. Barn. 5 2
Wesselïng, J., Potgieterstr. 20 2
Wiering, N., Bred.str. 45 l
Wijngaarden, J.T.v., Zandv.laan 337 4
Wit, J. de, Boul. P. Loot 2 2
Wijdoogen, J., Kostv.str. 100 2
Wit, H. de, Parallelweg 69 3
Wark, -E., Schelpenplein 16 l
Waris, v. Leeuwen, A.. C.,

Kerkdwarspad 3 4
Wesselius, Zandv.laan 129 9
Wree, J. J. C., Zeestraat 49 l
Wargerjnk, G.G.H., Boul. P. Loot 5 2
Wijnstok, M., Engelb.str. 36
Wijk, J. C. v., Badhuispl. 2
Willebrants, A., Metzgerstr. 86 l
Witsen, E. v., Metzgerstr. 39 2
Wijlen, R. V., Boul. P. Loot 2 2
Wetering, A. J. v., C.Huygenstr. 10 4
Wal, J.J.v.d., Badhuispl. 2
Westenberg, L., Boul. de Pav. 20
Wageningen, dames, O.Parkstr. 48 4
Westerveld, A. J., BredJstr. 84
Wolff, T. v.d., Kerkstr. 12
Welvaart, H: W., Bred.str. 165
Westervoorde, J., Kerkstr. 13

Z.
Zuidema, J. B., Marisstr. 35 3
Zehnpfennig, J. A., Heerenstr. l "l
Zwart, M. A., Heerenstr. l l
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HARDDRAVERIJ

op den Boulevard de Favauge tusschen de Dr.Smit-
straat en het ,,Casino"

Donderdag 18 Juli a.s. om 2 uur wordt het seizoen
ingezet met een evenement dat voor Zandvoort tot
raditie is geworden.

Stond de paardensport de. laatste jaren toch al
meer in de belangstelling, door de omstandigheden
s de band tusschen mensch en paard nog hechter
,eworden. Het is ook daarom dat wij voor deze

wedstrijd veel bezoekers verwachten, .temeer daar
er een keur van viervoeters elkaar zullen bekam-
>en. Een groot aantal jaarden (27 der besten) komt

op deze course uit.
Als speciale attractie zullen ook wielrenners het

egen de paarden opnemen, een strijd vol spanning
wacht U.

Ingeschreven zijn: Douglas H; Douglas S; Donar;
Draisine Scott; Caesar Norton; Claudy O; Belinda;
Baronesse Holl; Avro; Bobichon; A Farm Relief;
Y Zelda Peter; Welkom v. Aduard; YKernel; Zora;
Xerxes; Anzolor; Akron B; Welkom; Aura V;
AUouez; Young Ooststar; Zonnestraal; Plora Mc.
Elwyn; Sister Bond; Rosy Moran; Xuthus.

WANDELPARK „KOSTVERLOREN",
Kostverlorenstraat.

Groote Speeltuin en Dierenpark.
Dagkaarten a 10 cent bij den opzichter.

VTJVERPARK „IN DE DENNEN"
Geopend van 10 uur tot Zondsondergang. 12 ha

Bosch, fraaie, beschutte wandelingen, gezichten op
zee en duinen. Dagkaarten a 10 cent per persoon
verkrijgbaar aan den ingang.

SPREEKUREN:
A. VAN FRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef.

2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
; A. H. GERKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon 2499,

Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
J. TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058.

Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur,
MEVR. DIJKSTRA, arts. Spreekuur: 1-2 uur. Clara
Stichting, Kostverlorenstraat 93.
W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag
7-8 uur.
A. A. NORDEN, Tandarts, Kostverlorenstraat 49,
jelefoon 2619. Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6'en
7-8 uur n.m.; Zaterdag 2-6 uur- n.m.
TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlO-11.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak.
INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.
BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken
Donderdagmorgen van 10-11 uur.
DIERENHULP, afd. Zandvoort v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adv. Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag 12.30-1. u.
Vrijdagavond 7.30-8 uur. Secretariaat: Haltestr. 51.

APOTHEKEN.
De Zandvoortsche Apotheek, Haltestraat 8, tel. 2389.
De Artsen Gerke en Tichelaar hebben Apotheek
aan huis.

CAFE-RESTAURANIS, DANCINGS, CABARET
Groot Badhuis, Badhuispl., Dir.L.Sterkent>urg 2141
Cabaret-Dancing „Modern", Stationsplein .. 2550'
Café-Restaurant „Mustert", Strandweg 2364-
Oafé-Dancing „Noorderbad", Zeeweg 80 2627
Pavillon Riche, Boulevard' de Favauge 11 2038-
Sociëteit „Zandvoort", Huize Loefhoeck, Boul.
de Pavauge 46 2209

Stein's Hotel-Café-Rest., Boul. de Favauge 30 2161
Trocadero, Boul. de Favauge 29 2908-
Zuiderbad, Boulevard Paulus Loot 2991
Bodega Petrovitch, Strandweg 7-9 2493'
Grand Hotel, Boulev. Barnaart, Dansen

„Hauskapelle" 2503'-

Groote
kortebaan-draverij
18 JULI op de BOULEVARD DE FAVAUGE, AANVANG 2 UUR!
De mooiste baan in Nederland.

in de pauze vriolorwedstrijtlen
waarin bekende renners zullen starten.

Entree der baan: Ie terrein ƒ 1,20, 2e terrein ƒ 0,60 belasting inbesr.

Zie verder," de raambiljetten!
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ZANDVOORTSE COURA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs by vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvobrt, per jaar ƒ 1,00
bullen Zandvoort, per Jaar f 1,60
Afzonderlijke nummers f o,lu

Giro no. 9446

Uitgave (Jertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer f 0,20

Bij contract en in de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

SAMENWERKING
Vele, helaas nog te vele mensen, huldigen

nog verouderde, uit de tijd geraakte denk-
beelden over samenwerking. Lichamelijk voe-
len zij min of meer aan den lijve, dat zij in
een nieuwe tijd staan. Een nieuwe tijd van
zware beproevingen en nog niet met zeker-
heid vast te stellen verantwoordelijkheden.
Hun gedachtenwereld, hun „wereldje" is ech-
ter nog niet over de drempel van de nieuwe
tijd gekomen. Hun gedachten zitten nog aan
het verleden vast. Over nieuwe denkbeelden,
-die baan'breken en om erkenning vragen,
breken zij zich nog niet het hoofd. Zij „wach-
ten". Zij schijnen de zedelijke moed te mis-
sen de werkelijkheid onder de ogen te zien.
„Wachten" schijnt nog steeds hun enige wijs-
heid te zijn!

Waarop wachten zij? Op de loop der din-
gen, zullen zij zeggen. Inderdaad, dat kan een
doorslaggevende reden zijn voor hen, wier
levensomstandigheden door de loop der din-
gen ontwricht zijn. Wier bestaanszekerheid
tijdelijk verdwenen is. Die zich een nieuwe
toekomst moeten scheppen. Maar juist hier
doet zich het verheugende feit voor, dat deze
mensen voor het merendeel niet wachten en
blijven teren op hun oude denkbeelden, maar
trachten uit het heden en vooral de toekomst
nieuwe moed en hoop te putten. Zij komen
dan tot de verrassende ontdekking, dat zij
hierdoor ook gelijktijdig nieuwe levenswijs-
heid vergaren, en dat dit laatste lang zo moei-
lijk niet is als zij het vroeger gedacht had-
den. Dat hinderpalen van eigen en anderer
„vooroordelen", die vroeger bergen jleken,
tans steeds kleiner heuveltjes worden. Dat
zich werkelijk een nieuwe gedachte, een
nieuwe geest van samenwerking van harten
en hoofden der mensen meester maakt.

Waarop wachten dan zij, wier leventje nog
tijdelijk in de oude sleur doorgaat? Zij, die
de onverbiddelijke loop der dingen nog niet
aan den lijve gevoeld hebben. Voor wie het
slechts krantenberichten zijn. Ook zij voelen
voor samenwerking, maar hun begrip ervan
is nog niet met de tijd medegegaan. Zij zit-
ten nog aan het oude denkbeeld vast.

Wat is dan dat verouderde en nu geheel
onbruikbare denkbeeld over samenwerking?
Wel dit. De „andere" moest eerst beginnen.
Want als men zelf begon, werden licht min-
der edele drijfveren als baatzucht, eerzucht
of heerszucht verondersteld. Dat lag nu een-
maal in de aard van het oude economische
stelsel! En de „andere" dacht precies hetzelf-
de. Beiden deden dus niets en wachtten op
elkaar en meerderen met hen.

Allen, die zich van hun menselijke roeping
bewust zijn, streven een groot menselijk doel
na. En dat doel is slechts door „samenwer-
king", in een groot harmonisch gedachten-
verband te bereiken. Anders blijft het een
utopie! Een schone, maar onvruchtbare her-
senschim!

,. K.Z.

JAC. BONSET.

Onze medewerker, de heer Jac. Bonset hoopt, de
1ste Augustus a.s. zijn 60ste verjaardag te herden-
ken.

Jac. Bonset - geboren l Augustus 1880 te Am-
sterdam, studeerde aldaar aan de Muziekschool van
de „Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst"
onder Anton H. Tierie (solfège), Ulfert Schults
piano) en Bernard Zweers (compositie en contra-
punt) . Vervolgens onderwees A. Pomper hem in het
orgelspel.

Sinds 1911 bekleedt hij de functie als organist
bij de Evang. Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Als componist schreef hij tot op heden bijna 200
werken, waarvan vooral zijn gemengde- en man-
nenkoren en. orgelwerken verscheiden keren zijn
uitgevoerd.

Ook componeerde hij met succes voor de Beiaard,
terwijl aan een Suite „Kennemerland" voor Jeugd-
orkest de laatste hand werd gelegd.

Behalve als componist was hu als dirigent van
Gemengde- en Mannenkoren en Kwartetten werk-
zaam. Hij behaalde vele eerste prijzen, sowel in het
binnen- als in het buitenland.

Bovendien verscheen van zijn hand een brochure,
getiteld „Het componeren in de vrije stijl in ver-
band met de koorliteratuur" en de bekende „Vade-
mecum voor den Klavierspeler".

Tenslotte verzorgt hij in het Algemeen Neder-
lands Zangersblad „Euphonia." de Radio-kroniek en
is Leraar (piano en orgel") aan het Haarlems Mu-
ziekinstituut.

Onze hartelijke gelukwensen gaan hierbij.

ONDERSCHEIDING.
Onze medewerker en verzorger van het Indische

Hoekje de heer H. Tillema ontving als bewijs van
waardering voor zijn arbeid ten bate van Indië's
bevolking, van de Koninklijke vereniging „Koloni-
aal Instituut" de grote zilveren medaille.

Dat dit een hoge onderscheiding is bewijst dat
deze zilveren medaille zelden aan. iemand toegekend
•wordt.

OFFICIËLE BERICHTEN.

BEKENDMAKING.

Het hoofd van het gemeentebestuur van Zand-
voort maakt bekend, dat het plan van uitbreiding
voor het verlengde van de Dr. Gerkestraat, door
Gedeputeerde Staten, van Noord-Holland bij besluit
van 3 Juli 1940 no 153 is goedgekeurd.

Zandvoort, 15 Juli 1940.
VAN ALPHEN, Burgemeester.

WAARSCHUWING.
De Commissaris van Politie te Schiedam geeft

ieder in overweging, alvorens in relatie te treden
met de C.V. „De Tijdgeest", directeur P. A. Rens-
man te Schiedam, zich om nadere inlichtingen te
wenden tot het hoofdbureau van politie, Lange
Nieuwstraat 55, te Schiedam, afd. recherche. In de
dagbladen is een. advertentie van genoemde ven-
nootschap verschenen, waarin hoordvertegenwoor-
digers op vast salaris gevraagd worden, die echter
eerst ƒ 1000 moeten storten „voor goederen". Het
moet betwijfeld worden, of dit geld inderdaad voor
het omschreven doel wordt aangewend.

De Commissaris van Politie te Zandvoort verzoekt
dengene die inlichtingen kan verstrekken, omtrent
een rijwiel, dat door een Duits militair, op Zondag
14 Juli 1940, in de omgeving van „Ons Huis" is ge-
plaatst, zich tot het geven, van inlichtingen onver-
wijld aan zijn bureau te vervoegen.

Het betreft een Duits militair grijs-groen dienst-
rijwiel, dat met goedvinden van een onbekende
vrouw, bij haar woning werd geplaatst.

De Commissaris van Politie vnd.

Het Distributiekantoor te Zandvoort maakt
bekend, dat de BOTERKAARTEN zullen
worden uitgereikt
op Vrijdag 19 Juli 1940, des middags van 4-6

en des avonds van 7-9 uur, voor hen wier
geslachtsnaam begint met één van de let-
ters A t.m. H,

op Maandag 22 Juli 1940, des middags van
4-6 en des avonds van 7-9 uur, voor hen
wier geslachtsnaam begint met één. van de
letters I t.m. P,

op Dinsdag 23 Juli 1940, des middags van
4-6 en des avonds van 7-9 uur, voor hen
wier geslachtsnaam begint met één van
de letters Q t.m. Z.

De VETKAARTEN zullen worden uitgereikt:
op Woensdag 24 Juli 1940, des middags van

4-6 en des avonds van 7-9 uur, voor hen.
wier geslachtsnaam begint met één van
de letters A t.m. H,

op Donderdag 25 Juli 1940, des middags van
4-6 en des avonds van 7-9 uur, voor hen
wier geslachtnaam begint met één van de
de letters I t.m. P,

op Vrijdag 26 Juli 1940, des middags van 4-6
en des avonds van 7-9 uur, voor hen wier
geslachtsnaam begint met één van de
letters Q t.m. Z.

Een ontvangstbewijs behoeft vooraf niet
worden ingevuld.
Het is noodzakelijk dat de distributiestam-
kaarten van alle gezinsleden worden over-
gelegd.

EXAMENS.
Vorige week slaagden aan het Chr. Lyceum te

Haarlem voor het eindexamen H.B.S. a onze plaats
genoten mej. N. Reuyl en de heren P. Duiker en H.
L. de Jong. Aan deze school hebben de Zandvoortse
candidaten dus kans gezien, alle te slagen. Een
fraaie perstatie!

M.T.S. HAARLEM.
Op grond van het op 27 Juni j J. behaalde eind-

examen H.B.S. 5 j.c. B is onze dorpsgenoot de heer
J. H. Bellaart Jr. geplaatst in het tweede studiejaar
(Sterklasse) afd. Weg en Waterbouwkunde der M.
T.S. te Haarlem.

OP EIGEN BODEM.
Tijdens de oorlogsdagen, sneuvelde in de omgeving
van Katwijk onze plaatsgenoot J. Koper. Maandag
heeft onder grote belangstelling na overbrenging
uit Katwijk, op de Algemene Begraafplaats alhier
de teraardebestelling plaats gevonden.

Een groot aantal bloemstukken dekte de baar,
die gevolgd werd door familieleden, vrienden en be-
kenden.

Van de beide Wethouders die aanwezig waren,
voerde de heer C. Slegers het woord en Ds, D.
Tromp sprak woorden van afscheid en troost.

SPORTDAG.
De sportdag voor de zesde en zevende klassen van

de lagere scholen, die gehouden zou worden op
Vrijdag 26 Juli, is thans bepaald op Donderdag
25 Juli.

DE N.Z.H. BEDDINGSMAATSCHAPPIJ.
De alhier bekende heer H. Th. de Booy, secreta-

ris der N.Z.H.R.M., is benoemd tot secretaris-pen-
ningmeester van bovengenoemde maatschappij.

Attentie I
Voor kopy van verenigingen en derge-
gelijken die niet uiterlijk Donderdag
morgen 9 uur in ons bezit is, kunnen wij
plaatsing die week niet garanderen.

WEERMACHTSBONNEN.
Thans zijn ook aan de Duitse soldaten die buiten

de ménage zijn, en dus zelf hun inkopen moeten
doen, bonnen verstrekt.

Winkeliers, die deze bonnen aangeboden krijgen,
zijn dus verplicht deze in ontvangst te nemen voor
artikelen die onder de distributie behoren.

ONTTREKKING VAN WOONRUIMTE AAN
HAAR BESTEMMING IS VERBODEN.

Bij beschikking van den secretaris-generaal van
het departement van binnenlandse zaken, opgeno-
men in het Verordeningenblad is het met ingang
van heden in alle gemeenten verboden zonder toe-
stemming van burgemeester en wethouders een
woning geheel of ten dele te onttrekken of onttrok-
keri te houden aan de bestemming, welke zij had
op 13 Juli 1940 of daarna. Voort is het verboden
zonder die toestemming een woning af te breken
of te gebruiken voor een ander doel.

OPGEPAST.
Velen storen zich niet aan waarschuwingsborden

enz. Dit had tengevolge dat twee jongelui rijdende
richting Burg. Engelbertsstraat-Badhuisplein met
grote vaart tegen de daar liggende vluchtheuvel
botste. Het bleef bij enkele schrammen en bescha-
diging van de rijwielen, maar het had ook erger
kunnen zijn.

SPORT
SPORTDAG TJ.L.O. SCHOOL

18 Juli 1940
Onder minder gunstige weersomstandigheden von-
den de jaarlijkse athletiekwedstrijden plaats voor
de leerlingen van de TLL.O.-school op Donderdag
18 Juli. De leerlingen waren in verschillende leef-
tijdsgroepen ingedeeld en er werd heftig gestreden
om een bovenste plaats te bereiken. Jammer alleen
dat de prestaties van hoogspringen zo te lijden
hadden van de regen! Verschillende tijden en af-
standen zijn echter heel goed te noemen.

Na afloop van de wedstrijden reikte het hoofd
van de U.L.O. school, de heer A. J. v.d. Waals de
prijzen uit welke bestonden uit medailles en kunst-
voorwerpen.

Het was een zeer geslaagde dag en vooral ook des
middags toen door de leerlingen kastie en honkbal
gespeeld werden.
Meisjes 15 jaar en ouder.

80 m: 1. Aafje Paap 11.4 sec.; 2. Mieke de Roos
11.8 sec.; 3. Tini Heerooms 12.8 sec.

Hoogspringen: 1. M. de Roos 1.30 m; 2. A. Paap
1.30 m.; 3. M. Slieker 1.15 m.

Verspringen: 1. Aafje Paap 4.23 m; 2. Mieke de
Roos 4.09 m; 3. Stientje Dees 3.82 m.

Kogelstoten 3 kg: 1. M. Slieker 9.24 m; 2. S. Dees
8.04 m; 3. L. Slagveld 7.24 m.

Discuswerpen l kg: 1. Aafje Paap 18.25 m; 2. Mia
Slieker 16.90 m; 3. Tini Heerooms 16.05 m.

Speerwerpen: 1. M. de Roos 15.47 m; 2. M. Ci-
troen 14.40 m; 3. L. Slagveld 14.37 m.

Ie prijs M. de Roos 21 pt; 2e prijs A. Paap 20 pt;
3e prijs M. Slieker 13 pt; 4e prijs L. Slagveld 10 pt.
Meisjes 12-13 en 14 jaar.

60 m hardlopen: 1. Milana Raditch 9 sec.; 2. Ada
v.d. Mije 9.4 sec.; 3. Lili v.d. Geer 9.4 sec.

Verspringen: 1. Ada v.d. Mije 4.04 m.; 2. Lili
v.d. Geer 3.84 m; 3. Louki Marchand 3.80 m.

Hoogspringen: 1.. Ada v.d. Mije 1.20 m; 2. Stien
v.d. Bos 1.10 m; 3. Willy v.d. Sloot en Nelly v.d.
Weerd 1.05 m.

Kogelstoten 3 kg: 1. Willy v.d. Sloot 6.24 m;
2. Ada v.d. Mije 6.19 m; 3. Louki Marchand 5.84 m.

Kastiebalwerpen: 1. Dini Visser 45.90 m; 2. Stien
v.d. Bos 42.90 m; 3. Mien Bijlsma 42.40 m.

Ie Prijs Ada v.d. Mije 18 pt; 2e prijs Lili v.d.
Geer 10 pt; 3e prijs Wil v.d. Sloot 8 pt; 4e prijs
Stien v.d. Bos 8 pt; 5e prijs Dini Visser 7 pt.

Jongens 16 jaar en ouder.
100 m hardlopen: 1. Kees Mulder 12.3 sec.; 2. Ge-

rard Allebes 12.6 sec.; 3. Ningo Boddé 12.8 sec.
Verspringen: 1. Kees Mulder 5.25 m; 2. Coen,

Dekker 5.22 m; 3. Ab Mordhorst 5.11 m.
Hoogspringen: 1. C. Dekker en J. Moscoviter 1.3S

m; 2. C. Schaap 1.30 m; 3. N. Boddé 1.30 m.
Hinkstapsprong: 1. N. Boddé 11 m; 2. A. Mord-

horst 9.65 m; 3. C. Schaap 9.35 m.
Kogelstoten 5 kg: 1. G. Allebes 9.16 m; 2. Th.

Rekkers 8.73 m; 3. N. Vedder 8.30 m.
Discuswerpen li/„ kg: 1. G. Allebes 25.95 m;

2. M. Bohemen 24.49"m; 3. C. Mulder 24.18 m.
Speenverpen: 1. G. Allebes 32.74 m; 2. N. Boddé

32.68 m; 3. H. Lansdorp 32.47 m.
Ie Prijs G. Allebes 23 pt; 2e prijs N. Boddé 19 pt;

3e prijs C. Mulder 18 pt; 4e pr. A. Mordhorst 13 pt.

Jongens 14 en 15 jaar.
80 m hardlopen: 1. Jim Percival 11.1 sec; 2. Jan

Dalman 11.4 sec.; 3. Wil Oostveen 11.5 sec.
Verspringen: 1. M. Koning 4.51 m; 2. Pim Ken-

nis 4.50 m; 3. Jim Percival 4.47 m.
Hoogspringen: 1. H. Koning 4.51 m; 2. Pim Hen-

veen 1.20 m; 3. Pim Hennis 1.15 m.
Hinkstapsprong: 1. Jan Dalman 9.19 m; 2. Jim

Percival 8.92 m; 3. Wim Duiker 8.61 m.
Kogelstotcn 3 kg: 1. H. Barth 9.19 m; 2. J. Perci-

val 9.14 m; 3. H. Koning 9.04 m.
Discuswerpen l kg: 1. J. Percival 24.60 m; 2. H.

Barth 23.30 m; 3. H. Koning 20.23 m.
Speenverpen: 1. Pim Hennis 28.59 m; 2. J. Perci-

val 25.10 m; 3. Bob v.d. Vliet 22.71 m.
Ie Prijs Jim Percival 29 pt; 2e prijs Henk Koning

18 pt; 3e prijs Jan Dalman 17 pt; 4e prijs Pim
Hennis 15 pt.
Jongens 12 en 13 jaar.

60 m hardlopen: 1. Arie Spiers 9.4 sec.; 2e Dirk
Guilloteaux 9.4 sec.; 3. Jan Rijbroek 10 sec.

Verspringen: 1. Jan Rijbroek 3.80 m; 2. Arie
Spiers 3.79 m; 3. Dirk Guilloteaux 3.70 m.

Hoogspringen: 1. Arie Spiers l m; 2. D. Guillo-
teaux l m ; 3. J. Rijbroek 0.90 m

Kogelstoten 3 kg: 1. Piet de Leeuw 6.38 m; 2. Arie
Spiers 6.15 m; 3. D. Guilloteaux 5.48 m.

Speerwerpen: 1. Piet de Leeuw 17.82 m; 2. Jan
Rijbroek 14.85 m; 3. D. Guilleteaux 14.27 m.

Ie Prijs Arie Spiers.

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

De vrouwen van de Noord-Westkust van Nieuw-
Guinea laten hun bovenlichaam versieren met lit-
tekens zo dik als een potlood, wat gepaard gaat met
hevige pijnen. Ze verdragen het, omdat ze er mee
bewijzen flink te zijn, veel pijn te kunnen verdra-
gen. De mannen zijn zeer gesteld op vrouwen met
dergelijke zware littekens. Vermoedelijk werd er
vroeger een godsdienstige betekenis aan gehecht,
die nu verloren is gegaan.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr. mevr. A. Borgo, Haarlemmerstraat 6S

In de afgelopen week kwamen het bestuur en de
handbalcommissie in vergadering bijeen, alwaar
voorz. J. H. B. Brink de leiding weer overnam.

Besloten werd om in verband met de bijzondere
omstandigheden ook gedurende de maand Augustus
alle lessen te laten doorgaan. Eventuele wijzigingen
van lesuren gedurende die maand worden nog na-
der bekend gemaakt. Blijft dus allen de lessen vol-
gen, het komt niet 'alleen uw lichaam ten goede,,
doch zorgt tevens voor de nodige afwisseling.

Het spreekt vanzelf dat ook de contributie-beta-
ling gewoon doorgaat, precies als dat het geval is
met de dagen van 10-15 Mei, toen de lessen om.
begrijpelijke redenen gestaakt moesten worden.
Ieder neme hier goede nota van!!

Voor de handbalafdeling werd een regeling ge- -
troffen, waarmede wij vertrouwen de financiële be- •
zwaren van die afdeling enigszins op te heffen.
Zonder contributie-bijslag kan men nu lid worden
van onze vereniging en handballen. Voor verdere
inlichtingen wende men zich tot de handbalsecre-
taris S. v.'d. Bos, Piet Heinstraat 6.

GROTE ATHLETIEKSTICCESSEN VAN O.S.S.
Dat er in Zandvoort toch ook wel flink aan

athletiek gedaan wordt, blijkt wel uit de resultaten
die verkregen werden op de jaarlijkse athletiek-
wedstrijden van de Kennemer Turnkring, gehouden
te Haarlem en waaraan ook de gymnastiekvereni-
ging „Oefening Staalt Spieren" met een groot aan-
tal jongens en meisjes deelnam.

De meeste eerste prijzen gingen mee naar Zand-
voorfc terwijl ook de verenigingsprijzen wel in het
bezit van O.S.S. zullen komen.

De uitslagen luiden:
Jongste Meisjes verspringen: 1. J. Drommel, 4,05 m.
Hoogspringen: 1. G. Koning, 1,20 m.

Jongste Jongens Balwerpen: 1. A. Hesselink,
23,07 m; Verspringen: 1. W. Zwemmer, 4.02 m.

Oudste Meisjes HO m hardlopen: 1. M. Koper, 11,4
sec.; Hoogspringen: 1. M. Koper, 1,29 m; Versprin-
gen: 1. M. Koper, 4.30 m; Discuswerpen: 1. R. Ger-
tenbach, 21,13 m.

Oudste jongens: Hoogspringen: 1. H. Koning, 1,40
m.; Verspringen: 1. H. Koning, 4.54 m; Speerwer-
pen: 1. A. Weber, 23,55 m.; Kogelstoten: 1. H. Ko-
ning, 8,35 m.

ZWEMCLTJB „ZANDVOORT"
Oefenavonden Dinsdag en Donderdag 7-9 uur in

het Noorderbad.
Afzwemmen Woensdag 31 Juli 2 uur; lidmaat-

schap ƒ 2,00 per jaar, adsp. ƒ 1,50. Contributie te
betalen aan onderstaand adres.

S. Hennis-Dorreboom,
Van Speykstraat 15a.

KOERS VOOR OMREKENING VAN
REICHSKREDIETKASSENSCHEINE.

BÜ verordening van den rijkscommlssaris voor
het bezette Nederlandse gebied is met ingang van
heden de koers voor het omi-ekenen van rijks-
credietkasbiljetten tot guldens als volgt vastgesteld:
l gulden = 133 reichspfennige.

VERBOD TOT HET ONHERKENBAARMAKEN
De secretaris-generaal van het departement van

justitie heeft blijkens een in het Verordeningenblad
opgenomen beschikking bepaald, dat het met In-
gang van Zaterdag j.l. aan particulieren verboden
is motorrijtuigen in de zin van de Motor- en Rjj-
wielwet door bespuiten, verven, lakken of op andere
wijze onherkenbaar te maken.

Dit verbod geldt niet indien daarvan door heb
hoofd der plaatselijke politie ontheffing is verleend.

Overtreding van het verbod wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste zes maanden of geld-
boete van ten hoogste duizend gulden.



Asthma, bronchitis
Vraagt prospectus omtrent het toestel, het-
welk een nachtrust m zuivere, allergeenvrije
lucht biedt. (Ned. Octr. 48035i. Dr. W. Kre-
mer, asthmaspecialist te A'dam schrijft hier-
over: „Mftn patiënten, die het toestel aan-
schaftcn, zijn buitengewoon tevreden over
de werking. Het verschaft hun volkomen de
voordelen, die zij er van verwachten voor
hunne gezondheid."

„METECIN"
Beatrijsstraat 41, Rotterdam

Vert: Noorder Amstellaan 44, Amsterdam.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 12 tjn. 18 Juli 1940

Geboren: Wilhelmma, dochter van J. Koper en
G. Koper, Stationsstraat 3; Rutgerus Hendricus,
zoon van P. L. Warmerdam en H. Verdegaal, Hoge-
weg 29; Arie Dirk, zoon van A, J. Koper en G. v.d
Meij, Hulsmanstraat 18.

Ondertrouwd: P. Oorthuijs en L. Zaaijer, Kost-
verlorenstraat 96; C. Bol en D. C. Groen, Rozen-
nobelstraat 8.

Getrouwd: A. Keesman en A, A. Koper, Tolweg
4 rood; Chr. J van Vliet en J. Bol, Haarlem Hasse-
laersplem 1.

Overleden: A. M. van der Plas, oud 3 weken
Marisstraat 30.

„KRUIMELTJESDIEVEN"
De laatste dagen bemerkten verschillende bewo-

ners van de Grote Krocht, dat uit hun voortuintjes
verschillende goederen waren verdwenen, zoals o.m,
kleedjes, stoelen en een tafel. Aangifte werd bij de
politie gedaan.

Zo j'uist ontvangen

zuiver wollen jampers
en mooie zuiver wollen SWINGROKKEN.

Grote voorraad WOL
SHORTS,STRANDPANTALONS,BADPAKKEN enz
Grote sortering Wol, Handwerkkleden, Glas, Poree-
leln, Aardewerk.

MAGAZIJN E/ I B E L Li E
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

Brood- en. Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Deze week als reclame:

Janhagel ) van 50,fnt

Mocca-galettes j J°°£ ~ «

Als extra reclame:
4 roomsoezen voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
belast zich steeds met het houden van

INBOEDELVEILJNGËN
en veilingen in het lokaal van ged. inboedels
Taxaties worden op verzoek kosteloos gedaan
Dagelijks inlichtingen bij Veilingdirectie De Witte
Zwaan, GROTE KROCHT 20, telef 2164.

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BKONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat S
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 73
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Postsfraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Maar

Balks brood
smaakt toch beter

S T O O M W A S S E R I J „HO L LAN Dl A" - Z A N D V O O R T
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

Geen blikgroenten!
Geen nood, wij' hebben ijzersterke

I N M A A K V A T E N
vanaf 12i/2 liter ƒ 1,10 - 25 hter ƒ 1,35 - 32 liter (Eiken) ƒ 3,40.

Voor te wekken: INMAAKGLAZEN
V2 liter ƒ 0,18 - % hter ƒ 0,20 - l liter f 0,22 - U/. Hter ƒ 0,25 - 2 liter ƒ 0,28

LOSSE RINGEN 4 voor IO et
Ook zonder flessen .

WEKKETELS f 3.75
VERDUISTERINGSPAPIER, 2 meter breed, ijzersterk, 25 cent per meter.

Magazijn

„HET WONDER VAN ZANDVOORT"
Swaluëstraat 9 Telefoon 2418 Haltestraat 7

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Onderhoudswerken,
verbouw- en nieuwbouw

Vraagt geheel vrijblijvend offerte.

P. Keizer, timmerman-aannemer
VAN OSTADESTRAAT 20, Telefoon 2372.

Inmaakvaafjes
Kerremans Bazar

GROTE KROCHT 14.

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
en prijs
per hter ƒ 3,25
per V., liter ƒ 1,65

Slijtenj-Wijnhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654

MEVROUW, Weet Tl waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
aWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Verhuurinrichting
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Strandwagens,
Meubelen, enz.

N*V* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Heeft U iets nodig van meubilaii
hetzij een mooi Salon-, Huiskamer- of Slaapkamer
ameublement Kijkt u dan eerst eens bij

P* Schipper
Kostverlorenstraat 30, telefoon 2292
en u slaagt altod.
ledere dag te bezichtigen zonder verplichting.
Tevens tumameublementen, Gasfornuizen en vaste
Wastafels.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerrj Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Paarderookvlees

Tongeworst Osserookvlees
Boterhamworst Schouderham
Bloedworst enz. enz.

Gertenbachs Leesbibliotheek „GELRIA''
's avonds na 8 uur gesloten, Zaterdags
na 9 uur.

MET PIEKEREN KOM JE ER NIET!
Maar kom eens zien wat de Goedkope Amsterdammer U biedt.

Dit is slechts een kleine greep uit honderden artikelen !

M. j. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazyn van

C- J. B A K K £ R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altUd vers.
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prjj'zen.
BEHANGSELPAPIEREN, CARBOLINEUM,

Kalk
Schildersbedrijf
K. van flor Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Stofzuigers, compleet met alle onderdelen
f 24.75

Pracht sortering rijwielen f 45.-
met reranaaf. Volle garantie

Mooie strijlcbouten f 2.25 Pianolampen vanaf f 4 25 Wandelwagen» f 8.25

HENK SCHUILENBURG
IS DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER Ook voor reparaties.
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Uw adres voor

lingerieën
kousen
bad- en strandkleding

is het

K O O P J E S H U I S
Ziet onze etalages.

Kerkstraat 32-34, Telefoon 2391

Citroenen peperduur
maar niet bjj ons ^

12 citroenen voor 52 cent
uitgeperst in l fles, zolang de voorraad strekt.

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

BRINK
GROTE KROCHT 28 Telefoon 2654

Ze zijn er weer!
de van ouds bekende

Krakelingen
Arnhemse meisjes

Bokkepootjes, Kletskoppen en div. andere

half pond 30 cent

Jack Boer
Kerkplein 8

soorten

Zonder non
Witte Stad-spa ar stroken

trekkend op de H A.C.O.-lysten; Grote reductie per
briefje ƒ 3,25.

bij J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2.

Niet alleen

FIJNE VLEESWAREN
maar ook
Croguettes, Patatos Frites, Slaatjes.

VAN RUN, Stationsstraat 17a
Telefoon 2105 Des avonds tot 24 uur geopend.

Koop voor Uw bonnen
geen minderwaardig doch

degelijk schoeisel
Schoenhandel C» de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

Juist nu
is een boek de beste

afleiding
W« hebben een grote collectie voor oud en jong.

Gertenbachs Leesbibliotheek
ACHTERWEG l TELEFOON 2135

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v m. n.m. v.m. mn.

Zaterdag 20 Juli
Zondag 21 Juli ..
Maandag 22 Juli
Dinsdag 23 Juli ..
Woensdag 24 Juli
Donderdag 25 Juli
Vrijdag 26 Juli ..

5.27 5.42 11,14 11.31
607 6.18 11.57 0.02
6.40 653 0.28 0.39
7.17 7.27 1.01 1.14
7.53 8.02 1.36 1.54
8.30 8.41 2.12 2.27
9.10 9.21 248 3.06

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 21 JuU 10 uur: Ds. D. Tromp.
Woensdag 24 Juli njn. 8 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 21 Juli 10 uur: Ds 3? v d Vloed
nam.: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Jolianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 21 Juli 10 en 17 uur: Ds. L. Hoorweg van
Haarlem.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND
Gebouw Brugstraat 15.

zondag 21 Juli 10.30 uur: Dr. W. Banning van

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de oude be-

waarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zejjl.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh, Metzgerstraat

Vrydag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, nüddagsdienst 5 u.
Zaterdag 20 Juli Einde van de Sabbath 10.47 uur.



DANKBETUIGING.
Daar het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk
dank te zeggen, betuigen wij langs deze weg onze
oprechte dank aan allen, die blijk gaven van hun
medeleven bü de teraardebestelling van onzen zoon,
kleinzoon en neef

JAN KOPER
Üie te .Katwijk voor z'n Vaderland het leven liet.

Uit aller naam:
FAMILIE KEMP
FAMILIE KOPER

•ZANDVOORT, Juli 1940
Jan SnBerplein 7

DANKBETUIGING.

T>e van hun post ontheven leden van de Zand-
voortse Luchtbeschermlngsdienst, zeggen langs deze
weg hun welgemeende dank aan het echtpaar
Molenaar voor de goede zorgen tijdens de dienst-
tijd, van hen steeds ondervonden.

2ANDVOOBT, Juli 1940.

ZEER BILLIJK TE HUUR:
alléén direct of later, vlak bij station en strand,
gem. of ongem. PARTERRE-SUITE met voor- en
achterserre.
Belétage, 3 kamers en keuken, ook afzonderlijk.
.Eventueel zit- of slaapkamer ter overname.
:Br. onder oio. 41301-Gertenbachs Drukkerij, bureau
Zandv. Courant.

<GrEVB. per l Augustus:
ïeriïjk, net DAGME1SJE
woor alle huish. bezigh.,
van 's morgens 8 tot des
middags half 3. Aanmel-
den tussen 4 en 5 uur:
Grenslaan. 26, Bentveld.

"Wij geven hoge prjjsvooi
alle soorten boeken en
particuliere bibliotheken.
Aan huis te ontbieden.
J. Hovingh, Zijlstraat 93
Haarlem, Telef. 20839.

TE HU UW GEVRAAGD:
tegen, half Aug.-l Sept.

1EDIG WOONHUIS
met lapje grond of grote
tuin, liefst vrijstaand.
Adres Kooman, Hoofd-
straat 58a, Santpoort.

VERMIST
Vermoedelijk door balda-
öigheid: NIEUW HOU-
TEN TUINFAUTEUU
Kleur crème. Inl. Grote
Krocht 33. Tegen belo-
Ming.

TE KOOP:
een goed onderhouden
DAMES- EN
HEREN (MERK) RIJWIEL
ƒ 13 per stuk.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Qertenbachs Drukkerij

TE KOOP GEVBAAGD:
HUIS met flinke tuin
of een geschikt stuk
grond. Br. m. pnjsop;
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkery
onder no. 41401.

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL
's avonds na 8 uur en
Zaterdags na 10 uur

GESLOTEN

TE KOOP:
GEBRUIKTE HEREN-
en DAMESRIJWIELEN,
zo goed als nieuw.
Grote Krocht 5.

Metv.d.Werffs
waren,

Geld besparen!,
Zomermelange

per ons 8 et
Gevulde Usbonbons

per ons 8 et
Nougatblokjes

per ons 8 et
Ananasblokjes

per ons 10 et
Drups 1V2

 ons 10 c*
Dadelbonbons

li/„ ons 10 et

Chocolade korrels
i/„ pond 17 et

Cacao per pond 50 et
Gasthuisplein l

DANCING „LOEFHOECKtt
>t

Boulevard de Favauge 46, telefoon 2309

DAGELIJKS 8.30 UUR n.m.

CHARLEY CERMAK
JAAP BRILL
van het „Gekroont Spinnewiel"
MATIGE PRIJZEN!

Sooiëteit „Zantlvoort"
DAGELIJKS VANAP 23.30 UUR.

Vervoergelegenheid voor onze clientèle!

TE HUUR GEVRAAGD:
Klein VRIJ HUISJE m.
tuin, v. doorlopend voor
direct of later, liefst vrij
staand, evt. gemeubileerd,
voor 2 personen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 41402

TE KOOP AANGEB.:
een Prima D. RIJWIEL
ƒ 24.- en H. RIJWIEL
ƒ 24.—. Adres:
Jan Steenstraat la.

TE KOOP:
PRACHT DAMESFIETS
z.gan, billijk.
Oosterparkstraat 36

RECHTSBIJSTAND. Dag
•vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobilnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,—.

GEZOCHT:
ZIT-SLAAPKAMER

v. Dame alleen inw,liefst
bij Dame alleen, ƒ 45,—,
alles mbegr.
Br. bur. Zandv. Courant,
.Gertenbachs Drukkerij
onder no. 41403.

TE HUUR: Prachtig vrij
BOVENHUIS,

ongem. of gem., bev. vier
iamers met keuken, voor
en achter balcon. Te be-
vragen bjj P. Schipper,
KostverLstr. 30, tel. 2292

RUILING
I. Draaistroonunotor A.
E.G. type A.V.D.N. «A
2,5 pk 220/380, 1500 om-
•wentelingen per mm. m.
reguleersleeprinkeranker,
open uitvoering.
II. Draaistroonunotor A.
E.G. type A.V.DN. 22/4
-3,5 pk 220/380, 1500 om-
wentelingen per mm. m.
reguleersleeprmganker,
open uitvoering.
De Ie te ruilen tegen de

•2e
Adres te bevragen bureau
v d. Zandvoortse Cour.,

"Leesbibliotheek „Gelria"
is 's avonds na 8 uur, en
's Zaterdags na 9 uur
gesloten.

TE KOOP:
Grote KINDERWAGEN,
BABY-LEDIKANT met
bed.
Adpes Kostverlorenstr 89

OAT HAD U WET «DACHT
'dat uw achBentJaa «OS
flfn, al» n l e u'w kondto» ̂
«ionlan B«roparaard. Dat
la net wartc, dat «an worj
RalllkB „•cHoanmafcaj"'
maakt-

SCHÖENMAKERU

Telefoon 2289

V&wJ*
1 Goedkoopste adres voor goed werk

A. D. de Best
KONINGINNEWEG 29 - Tel. 2259

Alle reparatien aan meubelen, bedden, kleden, zei-
len, matten enz. worden zo voordelig mogehjk uit-
gevoerd.

Vraag ook prijs voor nieuw werk
Stalen op aanvraag.

ELECTRICITEIT
| OP ELK GEBIED]

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

BBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBg

l VERDUISTERING
Rolluiken en
verduisteringsramen
naar maat

Vraagt geheel vryblijvend prijsopgave.

MARKD2ZENFABRIEK

l JAC. FRANSSEN
5 ORANJESTRAAT 14, Telefoon 2470

«BaBBBBHHflBBBBHBBflBBBHBBBBBRBBBn

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandelmg om aan het
haar de fraaie soepelheid ea glans weer te geven,
PERMANENT f 1,95

Speciaal adrea voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. - Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371
Zaterdagavond 9 uur gesloten.

E
TENNIS-SENSATIE1940

Komt eens kijken naar onze

nieuwste hesnarings-maciiine
De enigste in Haarlem!
Harde bespanning en geen beschadiging van
snaren.
DARMSNAABBESPANNING vanaf f 2,50
Alleenverkoop van de beroemde Stan-
daardmerken: Bojar, Lord, Majestlc, Big,
Bill, Leader, The Tournament.
Pruzen van ƒ 2,75 tot ƒ 36,50
Ballen, pressen, hoesen, olie, lange pantalons

jg dames- en herenshorts, shirts, zonnekleppen,
• Fietsklemmen ƒ 0,75

gSporthuis TE NUYL
5 Schoterweg 27, Haarlem, telef. 19030
"BBBBBBB^aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

SLECHTE CIJFERS voor
MODERNE TALEN?
Daïl haar:

J. Blom — H el mersstraat 21
oud-chef correspondent N.V. 't Baedthuys.

j Billijke condities.

Kousen

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

IS
DROGISTERIJ

L, B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Waterglas voor eieren-inmaak enz. verkrijgbaar.

BBBBflflflflBBBHBBBBaBBBDBflBBflBBHBBflBEBaBBBflBBBBBBBB

8 MIDDENSTANDERS,
TOEKOMSTdenkt om uw

en reserveert l avond per week voor de cursus

HANDELSKENN1S-MIDDENSTANDSDIPLOMA
Aanv. nieuwe cursussen voor het eerstv. examen.

5 Vlugge methode
• Billijke tarieven
5 80 procent
• geslaagden _
BBHBBJIHIBBBflBBBflBIBBBflBBflBBBflBflBflBBBflBBBBBBBflBBfl

Secr. Onderw. Ver. L. Coster, Floraplein 20,
Haarlem, telefoon 14794. — Ook inl.«en in-
schrijvmg bij M. Aukema, Marisstr43, alhier

Theater „Monopole"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrjjdag 19 tot en met Donderdag 25 Juli
ledere avond aanvang 8 uur

GROOT V AC ANTB E-PROGRAM M A !
optreden van den Koning van de lach

George Formby
in zijn nieuwste en grootste lachfilm:

Vooruit
met de geit!
Een amusement van het grootste formaat. De meest
amusante film sinds jaren! „City-Concern" Den
Haag vertoonde deze film. thans voor de 10e week.
Frans Hals theater te Haarlem vertoont deze film
thans voor "de 4e week.
Verder 'n buitengewoon verzorgd voorprogramma!
ATTENTIE! In ons voorprogramma iedere avond
opvoering van het 1T.F.A.-wereldmeuws.
Kntrée: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75,
Loge 90 et. — Toegang iedere leeftyd.

ledere middag bü slecht weer: Half drie Familie-
Matinee met opvoering van de grote vacantie-lach-
film

Vooruit mot dB geit
met Gcorge Formby. Entree 20-30-40 et.

NETTE JUFFROUW biedt zich aan voor

NAAI- EN VERSTELWERK
Ook het maken van Japonnen naar maat,
Zomerjapon ƒ 2,50. Stoffen japon ƒ 3,50.
R. Misdorp, Tramweg 24, bij de Koninginne-
weg (gew. naaister fa. Hirsch.)

"Telefoon 2292 Telefoon 2292
"TE KOOP GEVRAAGD:

gehele of gedeeltelijke inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
•tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
billijke condities. Ook voorschotten te verkrhgen
voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
-Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

Lopers
voor ligstoelen, kleurecht

Inmaakvaatjes
vanaf
65.cent

per meter 50 cent

TAFELKLEEDJES ƒ 0,98
GBOTE SLAAPKAMEBMATTEN ƒ 2,25-3,50
VLOERBEDEKKING, per meter .. ƒ 1,15
BEKLEDE HOOIKISTEN ƒ 4,25
GROTE VEBTO-MATTEN .. ƒ 4,85-/ 5,95
PBIMA COCOSLOPEB, vanaf 98 et per m

! H. Pasveer
HALTESTBAAT 27 Telefoon 2810

t999999999999

PETROLf, UM-DISTRI&UTIE
kunt U ontlopen door

ELECTmSCH KOKEBi
Electrisch comfoor compl m pannen v.a. ƒ 0,45 p w.
Gratis aanleg 10 m. leiding.
Goedkoop stroomtarief.
Ziet onze etalage.
Binnenkort grote kookdemonstratie.
Geeft U op tot deelname bij:

Radio en Electro-technisch bureau F* H»
Gedipl. techmker Erk. PEN. Installateur
KOSTVEBLORENSTB. 7 ZANDVOOBT, tel. 2534

•BBBBHBBBBBBaHBBBEHaaiEBÏESMBBEBMBBHHBSaaBBBBBBBBH

5 Zandvooi*ts Verkoogslokaal 5
H Brugstraat 1a - Taxateur J. Waterman •

Telefoon 2092

•

i Veiling

=.

van 2 nette inboedels
op Donderdag 25 Juli a.s.
v m. 10 u. ten overstaan van Deurwaarder Erbrink
\vaarbij ledikanten en matrassen, spiegelkast, buf-
fetten, tafels,, stoelen, divans en ameublementen
voor salon en huiskamer, karpetten, lopers, vloer-
bedekkmg, piano, radio, vaste wastafels, tafelser-
viezen, keukeninventaris, blauw porcelem en aar-
dewerk, schilderijen, — Veider diverse gasfornui-
zen, imnenmangel, kachels, badkuip en nog velô
andeie artikelen.

Bezichtiging Woensdag 24 Juli van 10-6 uur
HSaBBBBBBBflBBBBHEBBfiBBflBflQflaHBEEESHBflaaBflBBBflB

oi

ZOliOEü STAMKAART
DAMES, Nog koopt TJ Voordelig

ZOMER JAPONNEN
in alle maten en nieuwste modellen bü

SWINGBOKKEN m marine, gr«s en wit
STBANDPULLOVEBS,
STBANDBBOEKEN
SHOBTS
BADPAKKEN
POLOHEMDEN
COBSETTEN, BUSTEHOUDEBS.

DE GROOTSTE SORTERING. LAGE PRIJZEN
Bovendien bü ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug
Eendracht- en Vestazegels worden door ons aange-
nomen.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
Haltestraat 40, telefoon 2087

EENS KLANT BLIJFT KLANT



ZANDlf O O R T S C H E

Verschijnt eiken Vrijdag.

Advertentie-tarief op aanvrage.

ADMINISTRATIE: GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 - Giro 9446

VRIJDAG 19 JULI 1940.

D C O U R A
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIGING
v.VREEMDELINGENVERKEER „ZANDVOORT"

(Semi-Officiëel)

in exploitatie bij Gertenbachs Drukker i j
Achterweg l - Zandvoort - Telefoon 2135

Redacteur: G. Kiefer, wd Directeur der V.V.V.

Officiëele badgastenlijst
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie'
bureau van de V,V.V., Stationsplein.
Opgave van 15 Juli 1940. Nadruk verboden.

A.
Appels, A., Brederodestr. 44 l
Alberts, H.J.J., Brederodestr. 44 l
Alberts, H., Marruxstr. 3 6
Asscher, J., Boul. P. Loot 2 4
Aaldering, G., Brederodest-r 72 l
Ailly, A. de, ? 6

B.
Buiokenthal, H., Metzgerstr. 84 &
Beetz, Av. Zeestraat 35 2
Budde, mevr., Metzgerstraat 93 l
Bei-gen, P. v., Hoogeweg 4
Beeksma, J. R., Zandv.laan 50 2
Boelen, M., Badhuispl. 2 l
Boer, F. de, Boul. Barnaart 9 l
Bindt, D., W.Parkstraat 20 7
Bom, fam., Trompstraat 15 S
Berg, W. S. v.d., Zeestr. 20 l
Burg, J. C. v.d., Brederodestr. 96 l
Buis, J. F., Tolweg 2zw. 3
Brand-Duylink.M.G., Metzgerstr. 1145
Bruggen, wed. P. C., Potgieterstr. 26 2
Bos, H. N., Boul. de Favauge 20 2
Bredemeijer-Bolle, A. P., Badhuispl.2 l
Burbanks, M., Boul. de Pavauge 17 2
Bourse-Fischer, D., Brederodestr.125 l
Baars-M. P. M., KI. Krocht 2 3
Bodemijer, A. J., Brederodestr. 128 4
Band, W., Heemskerkstr. 6 2
Bierman, I., Zeestraat 26 4
Bindt, J., Oranjestr. 16 4
Broersma, G., Boul. de Pavauge 20 3
Berghe, M., Badhuisplein 2 l

C. 'T . ,
Cohen, A., Zeestraat 57
Conitzer, H., Boul. Barnaart 3
Cohen, S., Hoogeweg 3
Calin, J., Metzgerstraat 84
Caderius van Veen.J.C., Bred.str.141
Cartel, M. H., Marisstr. 40
Coebergh, H.J.A.M., Bred.str. 19
Crock, S., Brederodestr. 125

* D.
Drent, dames, Zeestr. 49
Diepgrond, dames, Boul. de Pav.31
Doorn. J.P.v., Zandv.laan 149
Derksen, J., Heerenstr. l
Dijkstra, M., Metzgerstraat 65
Dugten, H., Boul. Barnaart 3
Dijkhuis, P. W., CXParkstr. 23
Dalmeijer, P., Boul. de Fav. 20
Damme, G. v., Marisstr. 40
Doll, G. N., Badhuispl. 2
Delsen, L., Bilderdijkstr. 4
Dikker, L., Stationsstr. 4
Dreckzel, H. G., Boul. P. Loot 5
Dudok, E., Brederodestr. 72
Doeroens, mevr., Boul. de Fav. 31
Dogger, J. A., Brederodestr. 72
Duyvelaar-Eïs, C., Boul. de Fav. 29

E.
Eisermann, S., Metzgerstraat 84 4
Eijkholt, fam., Badhuispl. 2 3
Engelenberg, P., Kanaalweg 15 3
Eggenhuizen, Th., Brederodestr. 44 l

F.
Pisscher, A., Badhuispl. 2 l
Prij,M., Brederodestr. 160 4
Portgens, J., Duinweg 9 4

G.
Gruntman, L., Soul. de Pavauge l 2
Gerritsen, J. H., Boul. P. Loot 5 3
Grmdel, ?., Badhuispl. 2 l

H.
Heertje, A., Wilhelminaweg 11 ö
Hofdijk, J. C., Boul. P. Loot 46 4
Heulen, M. v.d., Paradijsweg 12 4
Hoeben, J. L., Badhuispl. 2 2
Holzhaus, J., Metzgerstr. 84 l
Hilgendorf, A., Engelbertsstr. 14 l
Hessels, W., Boul. P, Loot 2 5
Hess, B., Engelbertsstr. 14 l
Hoedi, C., Stationsstr. 3 4
Heyden, L. H. v.d., Boul. P. Loot 5 ö
Hessels, J., Heemskerkstr. 6 4-
Harrenstein, A. G., Badhuispl. 2 2
Hoogendoorn, H. J., O.Parkstr. 41 4

J.
Jansen, Mevr., Trompstr. 15 l
Jansen, J. M., Badhuispl. 3 4
Jaukes, J. W., Boul. P. Loot 2 3
Jacobs, J. M. T., Brederodestr. 125 l

K.
Kalis, J., Boul. P. Loot 20 2
Kruijts, Jb, Hoogeweg 48 3
Karssen, fam., Koning 35 3
Kort, A. v.d., Zandv.laan 205 2
Karsten, G. J. F., Boul. P. Loot 5 2
Keizer, H., Boul. Barn. 3 l
Koremans, C. A., Strandweg la 3
Klein, P., Nassauplein 7 4
Kool, G., Nassaupl. 7 B
Klumper, H. G., Stationsstr. 19a 4
Krook, J., Kerkstr. 27 l
Komijn, B., Brederodestr. 166 ö
Klein, H., Metzgerstraat 88 l
Kloprogge, H. C., Boul. de Fav. l 2
Koning, C., Bakkerstr. 2 6
Kooi, L., Brederodestr. 44 l

t.
Lennartz, J., Metzgerstr. 28 l
Laferge, O. P., Trompstr. 15 2
Laf erge, mej. A.J.M., Trompstr. 15 l
Langhof, T., Trompstr. 15 l
Lamberts, M., Badhuispl. 2 l
Loeb, R., Boul. Barn. 3 3
Leeuw, A. de, Metzgerstr. 84 3

Laak, M. v.d., Heerenstr. l 2
Leliveld, L., Stationspi. 25 3
Lindeman-Mussert, Hoogeweg 42 l
Laan, Dr. J. E. v.d., Fr. Hendrikstr.5 5
Lijds, fam., Strandweg 6 2
Lindner, T.A.P., Strandweg 6 2
Lamberts, G., Badhuislp. 2 l
Leeuwen, fam. v., Badhuispl. 2 2
Logu, J. M. de, Badhuispl. 2 l
Linden-Vooren, G. W. v.ü.

M.
Meuten, C. J. E., Poststr. 12
Meij, fam. v.d., Brederodestr. 181
Meij, H. v.d., Spoorstr. 20
Maas, M. v.d., Gerkestr. 57z
Majoor, P. J., Ten Katestr. 10
Meer, H. F. v.d., Brederodestr. 80
Merchants, C. v., Zeestraat 20
Moorlag, F. di, Boul. P. Loot 2
Muller, G., v. Speykstraat 9
Meijer, I., Kruisweg 12
Meer, J. v.d., Engelbertsstr. 14
Maak, H. C., Boul. de Favauge 25
Malten, G. J. v.d., Boul. de Fav. l
Minali, W. L., Boul. de Fav. 20
Melchers, H., Brederodestr. 43
Manck, H., KI. Krocht 2
Meisner-Rosenthal, E.A.A.M.G.,

Brederodestraat 75 l
Meijer- Speer, Badhuisplein 2 l

N.
Nordheim, D., Brederodestr. 48 7
Noorderhaven, fam., Boul. de Pav.31 &
Nijman, G. 't, Boul. de Pav, 20 l
Nieuwenhuis, N. J., O. Parkstr. 41 5

O.
Ooms, P. J. M. R., Trompstr. 15 2

P.
Pincus, A., Boul. de Pav. 29 3
Plas, S., Marisstr. 49 4
Peper, A. M. C., Metzgerstr. 112 2
Pouw, E. E. M., Metzgerstr. 134 3-
Poeder, A., Metzgerstr. 86 l
Peereboom, C., Boul. Bam., 3 'J
Potti, fam., Zeestr. 49 2
Polak, S., Vondellaan 10 3
Polak, R., Metzgerstr. 84 l
Peters, E.Th.N.P., Hoogeweg 42 2
Pronker, G.P.H., Boul. de Fav. l 2
Perlstein, S. v., Boul. P. Loot 5 3
Putten, E. v., Brederodestr. 72 l
Prammoa, J.J.B., Boul. de Pav. 29 4

B.
Rother, H.A.H., Metzgerstr. 28 l
Reiche, H., Trompstr. 15 • l
Rekers-Despomaré, C. M., Hoogew.422
Rooswinkel, L., Zeestraat 20 l
Rappard,O.E. Ridder v., Badhuispl.2 2
Rund, J. F T., v., Metzgerstr. 93 l
Reins, L., Hoogeweg 66 4
Raben, J. Ph„ Haarl.str. 33 8
Reinhoven, D., Bakkerstr. 2 6

S.
Schönberg, S., Marisstr. 37 b
Schut, A. J., O.Parkstr. 34 4
Schiller, mevr., BreQerodestr. 75 l
Stein, C., Boul. de Fav. 5 S
Smit, D., Willemstraat 17 4

Spaan, N. N,, Gerkestr. 30r i}
Swaab, S., Speykstr. 3 3
Schulman, Badhuispl. 2 l
Segaar, E., Boul. Barn. 3 l
Schipper, mevr. A., Brederodestr. 36 3
Schaap, H.M.A., Trompstr. 15 l
Sütfelder, fam., Oosterparkstr. 25 l
Schroeder, fam., Badhuispl. 2 3
SWart, A., Boul. P. Loot 2 2
Stibbe, B., Zeestraat 57 . 4
Smit, G., Metzgerstraat 86 2
Schoonhoven, H. F. J., Engelb.str.84 3
Schoutendorp.J.M., Engelb.str. 84 4
Smits, J.P., Engelbertsstr. 44 &
Sijes, A., Boul. de Fav. 25 2
Sanowski, S., Parallelweg 35 K
Sühr, A., H.de Grootstraat 5 3
Stijger, H., Brederodestr. 43 2
Steur, J. Jr., Boul. P. Loot 22 4
Sieber, P., Zandv.laan 23 3
Sütsema, J., v. Kinsbergenstr. l l
Stefanski, W., Boul. de Fav. 46 2
Scheepmaker, J. H., Badhuispl. 2 l
Schurnter, J. H., Badhuispl. 2 l
Seeman, A. D., Badhuispl. 2 l

T.
Tersteeg, D. F., Marnixstraat 3 4
Tonon, mej., Zeestraat 49 l
Tussenbroek, O. v., Zeestr. 20 l
Textor, M., Boul. de Fav. l 2
Teppe, A., Boul. P. Loot 50 4
Teipe, G., Badhuispl. 2 2

V.
Vorster, B. C. A., Swaluëstr. 22 3
Visser, J., Gr. Krocht 16 5
Vries, I. P. de, Hoogeweg 5 t
Vroman, A., Marisstraat 34 l
Veerman, J., Boul. de Fav. 29 2
Vorm, C. D., Boul. P. Loot 2 2
Volker, P., Hoogeweg 67zw. 6
Verhoef, J., Brederodestr. 44 l
Vries, J. de, Zeestraat 2r 2
Venetië, B. J. v., Potgieterstr. 26 l
Valk, D. v.d., Marisstraat 40 l
Visser, H., Marisstraat 32 4
Vries, J. de, Boul. de Fav. i 2
Vonk, A.. Badhuispl. l 3'
Visser, M., Brederodestr. 21 4

W.
Wolzak, wed. J., Kerkpl. 7 l
Wout, G. J. v.d., Zuiderstr. 5 3
Wiersenaa, D. O., Bred.str. 169 3
Westerhof, M. J., Gr. Krocht 37 5
Weegenhuize, E. A. M., Heemsk.str.4 4,
Wijs-Smissou, J. H., Z.laan 126- l
Wijngaard. O. v.d., 5? 5
Wilhelm, S., Brederodestr. 108 3
Wit, O. de, Badhuispl. 2 l
Wevers-Bentink, J. C., BI. de Fav.21 2
Wantring, A. J., Boul. de Fav. 20 l
Wijs, J. B., Mauritsstr. 4 15
Wolters, W., Zandv.laan 113 1
Wilkinson, C. M., Boul. de Fav. 46 l
Walles de Vries, P., Badhuispl. 2 l
Wohlgemut, B., Brederodestr. 44 l

z.
Zweers, M. S., v.Kinsbergenstr. 5 3
Zwart, R. T. de, Kostverl.str. 100 2
Zondag J., v. Kinsbergenstraat l l
Zanten, mevr. v., Gr. Krocht 14 2

V.V.V.-LEDEN EN PLAATSGENOOTEN,
Het ontbreekt de V.V.V. niet aan steun. Herhaal-

delijk ontvingen wij van verschillende zijde sym-
pathiebetuigingen.

Zelfs het zomerweer werkt mee en de zon, die
zooveel goeds en schoons over onze badplaats kan
brengen, laat dit jaar geen verstek gaan en werpt
haar stralen over zee en strand.

Er is dus alle reden om de toekomst met vertrou-
wen tegemoet te zien.

Nu de vacantiedagen in aantocht zijn, zien wij de
badgasten langzamerhand verschijnen. Weliswaar
niet in drommen zoo als wij ons dit in het vroege
voorjaar gedroomd hadden doch in getale die wij,
gezien de omstandigheden niet hadden verwacht.

Laten we daarom tevreden, zijn en door-
werken.

Niet piekeren over de talrijke „geruchten" die
ons dorp zooveel kwaad doen en helaas dikwijls
een gretig gehoor vinden.

Niet klagen, vooral niet als U nog geen reden
tot klagen hebt en de resultaten van dit seizoen
nog best kunnen meevallen.

De vorige week schreef ons medebestuurslid, de
heer Joh. C. Jung reeds zeer terecht, „Met klagen
bereiken we niets!"

Inderdaad is dit het juiste begrip, doch laten we
thans meer dan ooit i-ealiseeren dat we in Zaïid-
voort één groote familie zt)n die tenslotte op el-
kander zijn aangewezen.

Eén familie die afstand wil doen van al zijn
kleine verschillen en klein gepeuter. Aan het hoofd
van ons gezin staat onze Burgemeester tevens voor-
zitter van de V.V.V.

Voorwaar, als het ooit duidelijk is geweest dat
op het V.V.V.-schip een gezagvoerder aanwezig is
dan is het thans.

Laat dit U moed en vertrouwen geven!
Doch ook wij allen hebben een taak te vervullen,

n.l. volkomen medewerking. Een bekend schrijver
heeft eens gezegd: „Optimisme, niet vergezeld van
persoonlijke krachtsinspanning is slechts een
geestesgesteldheid en onvruchtbaar."

Daarom is het thans meer dan ooit tevoren onze
plicht met moed en vertrouwen in de toekomst het
werk aan te vatten, ook al is de tastbare winst ge-
ring.

Ons aller taak moet zijn, zoo mogelijk aan het
werk. In ons eigen belang en in het belang van
Zandvoort.

C. L. BOLWIDT,
Vice-voorzitter V.V.V.

DUINWANDELINGEN.
Bewijzen van toegang tot de duinen der Zandv.

Terrein Mij tot aan de Noordgrens (Parkeerterrein)
en op een diepte van ongeveer 200 meter vanuit den
Zeeboulevard zichtbaar begrensd door telefoon-
palen, verkrijgbaar b;) den opzichter in de duinen
a 10 cent per dag en per persoon. Seizoenkaarten
/~2,50.

Vernieling van de beplanting, spitten of graven
of los laten loopen van honden, is streng verboden.

VIJVERPARK: „IN DE DENNEN" ,
Geopend van 10 uur tot Zondsondergang. 12 ha

Bosch, fraaie, beschutte wandelingen, gezichten op
zee en duinen. Dagkaarten a 10 cent per persoon
verkrijgbaar aan den ingang.

WANDELPARK „KOSTVERLOREN",
Kostverlorenstraat.

Groote Speeltuin en Dierenpark.
Dagkaarfen a 10 cent bij den opzichter.

Kaarten voor de Amsterdamsche Duinwaterleiding,
alleen verkrijgbaar Kantoor Gem. Amsterdamsche
Duinwaterleiding, Nieuwe Heerengracht 49, Am-
sterdam.

SPREEKUREN:

C. A. VAN FRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef.
2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.

C A. H. GERKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon 2499,
Spreekuren: 8.30-9.30 en. 1.30-2.30 uur.

C. J. "TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058.
Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur.

MEVR. DIJKSTRA, arts. Spreekuur: 1-2 uur. Clara
Stichting, Kostverlorenstraat 93, telefoon 2177.

W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag
7-8 uur.
A. A. NORDEN, Tandarts, Kostverlorenstraat 49,
telefoon 2619 Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6 en
7-8 uur njn.; Zaterdag 2-6 uur n.m.

TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlO-11.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak.
INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.

BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken
Donderdagmorgen van 10-11 uur.

DIERENHULP, afd. Zandvoort v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adviseur Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag- en
Vrijdagavond 7.30-8 uur. Secretariaat: Haltestr. 51.

APOTHEKEN.
De Zandvoortsche Apotheek, Haltestraat 8, tel. 2389.
De Artsen Gerke en Tichelaar hebben Apotheek
aan huis.

CAFE-RESTAURANTS, DANCINGS, CABARET
Groot Badhuis, Badhuispl., Dir.L.Sterkenburg 2141
Cabaret-Dancuïg „Modern", Stationsplein .. 2550
Cafê-Restaurant „Mustert", Strandweg 2364
Café-Dancing „Noorderbad", Zeeweg 80 2627
Pavillon Riche, Boulevard' de Pavauge 11 2038
Sociëteit „Zandvoort", Huize Loefhoeck, Boul.
de Favauge 46 2209
Stein's Hotel-Cafê-Rest., Boul. de Favauge 30 2161
Trocadero, Boul. de Favauge 29 290B
Zuiderbad, Boulevard Paulus Loot 2991
Bodega Petrovitch, Strandweg 7-9 2493
Grand Hotel, Boulev. Bamaart, Dansen

..Hauskapelle" ...: 2503

NOORDERBAD
Zee- en Zonnebad - Café-Dancing

Zwembad in de duinreep en grote Strand-
stoelenexploitatie.

Baddagkaart zondags
35 cent

Goedkoope abonnementen voor Zandvoort-
sche ingezetenen.

Op werkdagen op vertoon van Buskaart be-
langrijke reductie op badkaart.

Zaterdag en Zondag

The Blue Syncopaters

Maak gebruik-van de dagelijksche busver-
binding Zandvoort-Noorderbad.

INFORMATIEBUREAU V.V.V.
Stationsplein Telefoon 2262

Informatiebureau Verceniging voor Vreemdelingen-
verkeer, Stationsplein en Groote Krocht 10. Tele-
foon 2262: Geopend:
April: 9-12.30 en van 2-5.30: Zondags van 10-3 uur;
Mei: 9-6 uur; Zondags van 9-3 uur;
Juni: 9-7 uur; Zondags van 9-3.30 uur; .
Juli: 9-5.30 uur; Zondags van 10—3.30 uur;
Aug.: 9-7 uur; Zondags van 9-3.30 uur;
1-15 Sept.; 9-5 uur; Zondags 9-3 uur;
Overige maanden: Dagelijks van 9-12.30 en van
2-5.30 uur. Zaterdags van 9-12.30 uur; Zondags ge-
sloten.

GESLAAGDE HARDDRAVERIJ.
Donderdag 12 uur had onder een. zeer geanimeer-

de stemming in Café Bluijs Haltestraat de loting1

plaats voor de Harddraverij op de Boulevard de
Favauge, georganiseerd door de Beverwijksche
Harddraverijvereeniging en de V.V.V. „Zandvoort"..

Gezien de tijdsomstandigheden was het resultaat
zeer gunstig en 22 paarden namen aan de lotfng:
deel.

Precies 2 uur werd een aanvang met de'wedstrij-
den gemaakt en hadden een vlot verloop, ter-
wijl het niet aan spanning ontbrak, daar de beste
paarden elkaar bekampten om de Ie prijs.

Als speciale attractie werden in de pauze eenige-
series verreden met wielrijders tussen T. Ooms, P.
Duijns, C. Bijster en M. de Lange, die zeer span-
nend waren. De winnaar van deze ritten was de-.
rijder P. Duijns, die later uitkwam tegen één der
snelste paarden van deze middag n.l. „Xerxes".

Het paard was in deze strijd verre de minste,
wat niet te verwonderen was, daar de wielrüder
het voordeel had van de zeer sterke wind.

Na afloop had in de „Loefhoeck" de prijsuitrei-
king plaats door den heer A. Blom, voorzitter van-
de Beverwijksche Harddraverü-vereeniging.

Allereerst bracht de heer Blom dank aan allen,
die het mogelijk gemaakt, hadden om deze korte-
baandraverij tot stand te brengen.

Zeker kwam een woord van lof toe aan Gemeen-
te-bestuur, Duitsche Commandant, Bestuur V.V.V.,
in 't bijzonder den heer G. Kiefer, wd1. dir. V.V.V.,
Politie van Zandvoort en de heer de Jager wd. se-
cretaris van de Nederlandsche Harddraverijvereeni-
gingen.

Met een. toepasselijk woord werden verder de
prijzen uitgereikt aan de winnaars, „Allouez" eig,
J. de Vlieger, Nieuw Vennep, Ie pr. ƒ 250,—;
„Donar" eig. M. v.d. Pol, Heemstede, 2e pr. ƒ 100,-r
„Zora" eig. J. Wagenaar, Amsterdam, 3e pr. ƒ 75,-;
terwijl de 4e prijs gedeeld werd tussen de paarden
„Anzolor" eig J. de Vlieger, Nieuw Vennep, „Baro-
nesse Hollo" eig Stal „Good Luck" Heemstede en.'
„Zonnestraal" eig. Ph. Knijnenburg, den Haag, met
verhooging van den prjjs.

De winnaai-s van de wielerwedstrijden ontvingen
verschillende medailles, uitgeloofd door de V.V.V.
„Zandvoort en werd een woord van dank ge-
bracht aan den heer Jan Tulleken voor het organi-
seren van deze wedstrijden.

De bij de paardensportliefhebbers bekende Dirk:
Pronk ontving een flink bedrag bijeengebracht door
paardensportliefhebbers in Nederland voor de grote
schade, die ook hem heeft getroffen in Rotterdam,

Jan van Gaayen bedankte namens de piceurs den.
voorzitter, de heer Blom voor zijn steeds onver-
moeid werken voor de totstandkoming van de korte-
baandraverijen.

Hiermede was de Harddraverij voorbij en wij ge-
loven, dat, gezien de tijdsomstandigheden en het
minder gunstige weer, deze draverij zeer geslaagd
mag genoemd worden.

Er is propaganda voor de badplaats Zandvoort
gemaakt, propaganda voor de kortebaandraverijen,
de „gok"-liefhebbers hebben hun hart op kunnen
halen, al met al, we zien met optimisme de volgen-
de draverij tegemoet.

WAT MAG EN WAT NIET MAG.
KAMPEEREN is alleen toegestaan aan het strand
Noord. Eerst melden Politie-post op het strand. Zie
borden,

Verboden is:
A. het strand met motorrij tuigen of rijwielen te-

berijden;
B. op de voetpaden, toegang gevende tot het

strand, motorrijtuigen, rijwielen en voertuigen te-
plaatsen of rijwielen te laten liggen, voorts op het
stran'd motorrijtuigen of rijwielen te plaatsen,
of te laten liggen (het plaatsen van rijwielen tegen-
de draadversperring van de duinreep op de duin-
reep is niet verboden).

C. rijwielen te plaatsen op Boulevard en zijstra-
ten.

D. in zee te baden of zich in badcostuum te be-
vinden op het strand in pacht bij de gemeente
Zandvoort anders dan met gebruikmaking van eert
badinrichting (op enkele plaatsen, door borden aan-
geduid, wordt het baden in zee toegestaan, mits iir
zwem-COSTUUM) in de Zuid voorbij Post Red-
dingsbrigade en in Noord op het strandgedeelte-
voorbij de laatste villa aan den Zeeweg. Let op de-
borden!

POST- EN TELEGRAAFKANXOOR.
Het postkantoor is opengesteld op werkdagen voor r

Zegelverkoop van 8-19.30. Zaterdags tot 16. Voor
Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, Omzet-
zegels en Statistiekzegels alleen van 9-16.

b. Pakketpost van 8-19.30. Zaterdags tot 16.
c. Postwisseldienst, Quitantiedienst, Postchêque-

en Girodienst, Rijksverzekeringsbank, van 8.30-
15.00.

d. Rükspostspaarbank, Belastingdienst, van 9-19.30-
Zaterdags tot 16.

e. Uitgifte en Inname van pasmunt vaii 9-14. Za-
terdags niet.

Het telegraafkantoor is geopend van 8-20 uur.

Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat
de gelegenheid tot telefoneeren doorloopend dag era
nacht. Voor niet-aangeslotenen eveneens in de cel-
len geplaatst: Kerkplein, Stationsplein, Boulevard
Paulus Loot en Kostverlorenstraat hoek Zandvoort-
schelaan.

Zon- en Feestdagen:
Het Post- en Telegraaf-kantoor is opengesteld van
8-9. Vanaf l Juli-1 September voor telegraaf ooK.
van 13-14.
Gelegenheid tot afhalen der correspondentie vam
9-9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDPOSTKANTOOR:-
Werkdagen: 6.30, 9.30,11.30, 17.30, 20.30.
Zon- en feestdagen: 6.30.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.15, 8.15, 10.15, 16.15 (extra lichting),.
19.15.
Zon- en feestdagen: 5.15.

FOSTZEGELAUTOMATEN.
Aanwezig aan ihet Postkantoor en aan den zuide-
Ijjken muur van het Station op het Stationsplein.
Verkrijgbaar zegels van !*/•> en 5 cents. Aan hefc
Postkantoor bovendien een briefkaartautomaat.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,l(j

Giro no. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerg Zandvoort

A D V E K T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bij contract en In de badgastenlijst speciaal tarier.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

ÉÉN
zij aller doel en streven.

In een razend tempo voltrekt zich de om-
wenteling op politiek, sociaal en economisch
terrein. Het verwondert ons dan ook niet,
dat veler gedachten heen en weer geslingerd
worden. Immers de massa, ook van ons Ne-
derlandse volk, is eenzijdig geleid en dus ook
eenzijdig ingesteld.

Weliswaar luidde veler theorie: vrijhei-d,
gelijkheid en broederschap, maar de geJegen-
.heid, om die theorie om te zetten in practijk,
bleef, toen de' mogelijkheid daar was, onbe-
nut. Dat is de reden, waarom de botsingen
tussen mensen, groepen en volkeren, die elk
voor zich eigen belangen hadden, steeds hfe-
viger -werden en ook, dat velen op net laatst
en ïiu geen houvast meer hebben en 'geen
•uitkomst zien.

'Op 'het dienen van het op zichzelf -egoïs-
tische 'belang van volk, groep en gezin was,
'goed'beschouwd, alles en alles ingesteld, D at
as 'verkeerd en laat zich thans gelden. 'Of-
schoon telkens weer en in verschillende 'ta-
len -werd gezongen, dat de mensen kinderen
*van éénzelfden Vader waren, -dus allen zon-
•der onderscheid tot éénzelfde gezin 'béhoor-
'den'en derhalve om éénzelfde itaf el -waren ge-
schaard, zo ging dat in de practijk van het
dagelijkse leven helemaal niet op. Daar 'toch
bleek hoe iedereen met ijzeren kluisters ge-
bonden was en bleef ïn de „strijd" om het
bestaan, en het dienen van het eigen belang
eenvoudig noodzakelijk was voor iedereen:
winkelier en. ambtenaar, arbeider en indus-
trieel, klerk en bankier, boer en visser, werk-
loze en rentenier. Gebonden ook was men
aan de honderden op eigen Ibëlang ingestelde
organisaties.

Dat was en blijft, ondanks alle -mooie the-
orie van eenheid des volks, onontkoombaar,
zolang men het algemeen -welzijn -van de vol-
keren niet centraal gaat "behartigen en het
particuliere initiatief, voor zover dat 'het pro-
ductie- en consumptieproces aangaat, niet
instelt op de behoeften van 'heel de -volks-
gemeenschap in binnen- en buitenland.

'Dat zijn feiten waar men nu mee zit. Maar
wij moeten verder en zijn dus gedwongen
ons die feiten te realiseren, ten einde het
'heden te begrijpen. Men heeft de diagnose
te stellen en dan, met zekerheid van weten,
'het juiste geneesmiddel voor te schrijven en
toe te dienen. Daarvoor zijn nodig doktoren
•der moderne geneeskunde (economie) en een

ander geneesmiddel dan door de -doktoren
der conservatieve wetenschap tot dusver
werd voorgeschreven. Zonder het econo-
misch roer te wenden, zal iedereen in de
strijd om het bestaan op zichzelf aangewezen
blijven, wie hij ook is en wat hij ook doet.
Dan blijft het egoïsme in mens, groep en
volk op satanische wijze gevoed en heeft
ieder mens individueel immer weer „te zor-
gen voor de dag van morgen". Dan zal de
werikloosheid toe- inplaats van afnemen. Dan
zal 'de centralisatie van kleine bedrijven lot
steeds machtiger wordende trusts, kartels
'en concerns nog meer toenemen en -zullen
steeds meer bedrijven, mét hun 'eigenaars,
leiders en arbeiders, daarvan de dup« wor-
'den. *

Dat alles nu is niet nodig, indien men de
,tijd maar begrijpt en met de stroom mee-
roeit, zich los weet te maken vaaa oude be-
ginselen vooral op economisch terrein, en
weet aan te grijpen het nieuwe, dat zich
thans aandient. Leiders en geleiden hebben
er voorheen — en helaas took nu nog
wel — duidelijk blijk van gegeven de tijd
niet te hebben begrepen of niet te willen be-
grijpen.

In de organisaties streefde men — en
streeft men nog wel — vooral naar een groot
aantal leden.

Niet echter in het aantal leden en stem-
men alleen zit de kracht om -een gesteld doel
te bereiken, doch in de bezieling, de geest,
de kennis en overtuiging, 'de mate waarin
men zich voor het gestelde doel weet te ge-
ven en de verdieping in 'de methoden om
dat doel te verwerkelijken.
. Nodig is de inzet van heel onze persoon-
lijkheid en werkkracht. Nïet-s minder dan
dat. Dan eerst is men gaaf en wordt het doel
bereikt. Waar een wil is, daar is een weg en
waar een zuiver, op anderen ingesteld doel
is, daar zijn geheiligde middelen.

Zó heeft men zich te gedragen als lid der
tientallen instellingen, die op geestelijk, so-
ciaal of economisch terrein -werkzaam zijn.
Zó heeft men de ontwikkeling van mens en
volk bewust te leiden tot steeds dieper be-
wust zijn omtrent het leven en den mens.

Niet praten alleen, maar werken. Niet na-
apen, maar zich bezinnen op het hoe, waar-
om en waarheen. Niet alleen verstandelijk
redeneren, maar ook het gevoel inschakelen.
Niet alleen het hart laten spreken, maar ook
het verstand.

(Wordt vervolgd.') ^

Uitreiking van
tanoodbonboekjes
(2e serie)

De sütreiking van broodbonboekjes (2e serie)
zal geschieden aan het distributiekantoor
Haltestraat no. 4,

voor hen wier geslachtsnaam begint
met een van de letters:

A t.m. D . . . Dinsdag 30 Juli
E:t.m.K .. . .Woensdag 31 Juli
L t.m. S Donderdag l Augustus
T t.m. Z . . Vrijdag 2 Augustus
telkens des middags van 3—6 uur en des
avonds van 7—9 uur.

Het is noodzakelijk de distributiestamkaar-
ten van alle gezinsleden mede te brengen.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat

ook de badgasten en andere tijdelijk
ia Zandvoort verblijvende personen
alhier broodbonboekjes in ontvangst kunnen
nemen tegen overlegging van de distributie-
stamkaart.

NIEUWE KENGETALLEN.
Het Hoofd van het Telefoondistrict te Haarlem

deelt ons mede, dat op Dinsdagmorgen 30 Juli a.s.
te 7.30 uur de netnummers gewyziffd zullen worden.
De kengetallen zullen nu bestaan uit K en 4 cüfers.
De verandering is slechts gering en komt voortaan
het cijfer 2 vóór het oude nummer te staan. B.v.
Haarlem was K 500, wordt K 2500, Hilversum was
K 950, wordt K 2950, enz.

Men lette dus goed op.

AANGESPOELD.
Deze ,week spoelde te Zandvoort ihet stoffelijk

overschot van een lijk aan en ten noorden van de
badplaats voorts nog een mijn, die spoedig gede-
monteerd kon worden.

ZOMEBZEGELS
Nu onder de tegenwoordige omstandigheden de

weldadigheidszin van ons volk in de eerste plaats
ontvankelijk zal zijn waar het betreft leniging van
noden, die verband houden met de oorlog en zijn
gevolgen, lijkt het gewenst de aandacht te vestigen
op de doeleinden, waaraan de opbrengst der zomer -
zegels dit jaar in het bijzonder ten goede zal ko-
men .

Wat het sociale deel betreft, zal de opbrengst
volgens een nader genomen beslissing dit jaar uit-
sluitend worden besteed voor de bestrijding der
tuberculose (60o/0), voor rheumatiekbestrijding
(20o/n) en de lichamelijk gebrekkigen (20%). Het
ligt in dé .bedoeling de opbrengst voor de laatste
groep te bestemmen voor hen, die in de oorlog half
of geheel invalide zijn geworden.

Ten aanzien 'van de culturele doeleinden worde
allereerst opgemerkt, dat tal van culturele werkers
zwaar zijn getroffen.

De hen te verlenen opdrachten zullen zoveel mo-
gelijk in het kader van de wederopbouw plaats vin-
den.

Tenslotte nog een bericht over de opbrengst op
de stand van het postkantoor hier.

Deze bedroeg aan postzegels en briefkaarten
ƒ 167,87, .tegen ƒ 255,77 verleden jaar.

Dit mooie bedrag is geheel te danken aan de
ijverige dames, die 3 maal in de week gedurende
de laatste 6 weken hun tijd 's morgens gaven om
te helpen voor dit goede doel, terwijl de heer P.
van der Mije .zorgde, dat alles geregeld verliep. Mijn
hartelijke dank aan deze helpers!

De zegels en de kaarten zullen nu tot October
verkrijgbaar blijven bij de boekhandelaren, bij si-
garenmagazijn „Corona", Zeestraat en bij de firma
Steetskamp, Zandvoortselaan 291.

Meer dan ooit is het thans nodig dat de verkoop
een succes wordt.

De Voorzitster comité Zandvoort,
W. L. VAN ALPHEN-VAN DER VALK

MILITAIR TEHUIS.
Als gevolg van de gewijzigde omstandigheden,

waardoor het doel van ons werk is vervallen, be-
sloot het comité tot opheffing van het Militair Te-
huls.

Hierdoor behoeven we, met ingang van l Augus-
tus a.s. geen gebruik meer te maken van de drie-
maandehjlise contributies.

Door de in ruime mate ontvangen belangstelling
en financiële medewerking, is het ons een genoegen
mede te delen dat wij ons werk schuldvrü kunnen
beëindigen.

Aan allen onze hartelijke dank.
'De penningmeesters.

S. VEENSTRA
H. J. KONING

Zandvoort, 28 Juli 1940

SPORT NEDERLANDS IIMDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

VOETBAL

Terzijde Zo zullen dus bij de aanvang van
het seizoen 1940-'41 gewone voetballers, Roomse
voetballers, arbeiders-voetballers en Protestant-
Christelijke voetballers in één competitie-verband
spelen. „Hè", zal een buitenstaander vragen, „was
dat dan nog niet het geval? Waren er in de Kon.
Nederlandse Voetbalbond dan geen voetballers, die
Rooms, Protestant oï arbeiders waren? Wat waren
dat dan voor lieden, die in de K.N.V.B. speelden?
Mohammedanen of Boeddhisten?"

Inderdaad er speelden 'Roomsen en Protestanten
en arbeiders in de K.N.V.B., maar dat waren de
„echten" .niet. De „echten" waren principieel, dus
seetarisch. We kenden Hersteld Apostolische dui-
venverenigongen en Christelijk Gereformeerde kam-
peerctobs -en Oud-3£atholieke Zangverenigingen.
Dus dienden we ook bij de uitstek nationale voet-
balsport in hokjes *te verdelen. Ruw gerekend be-
staai •>/, van de K.N.V.B. uit arbeiders; de clubs
uit öe middenstand of uit de z.g. betere stand zijn
op de vingers v-an de hand af te tellen.

N°importe, tóch moest er een arbeiderssportbond
komen (we zijn 2ëïfs een tijdlang gezegend geweest
m'Bt een Rode Sport Kenheid, die was voor de com-
munistische voetballers, want die konden zich toch
niet met de arbeiderssportbond encanailleren!)
Set overgrote .deel van het Zuidelijke district

van de K.N.V.B. bestaat uit Rooms-Katholieken.
Tóch moest en :zou er een R.K.P. komen. En zoals
er in Athene een altaar werd opgericht voor den
Onbekenden God, zo werd in Nederland een scha-
vot opgericht voor den „Andersdenkende". De angst
voor den „andersdenkende" was in Nederland gro-
ter dan de angst voor welke vijand ook; de „an-
dersdenkende" moest men zoveel mogelijk uit de
weg' gaan

Dat er een grote Nederlandse sportorganisatie
— in casu voetbalorganisatie — voor. een arbeider
of voor een Rooms-Katholiek geen plaats zou zijn
geweest, is een van de meest tragische denkfouten
geweest die Nederlanders maakten.

"Typisch is, dat het principiële standpunt van de
Christelijke voetbalbond — verreweg de kleinste en
onbelangrijkste — het sterkste was. Het woord
„Christelijk" was natuurlijk fout, er had moeten
staan „Gereformeerd". Want alleen de Gerefor-
meerde tak van Christenen had principieel bezwaar
tegen het spelen op Zondag. Geen Katholiek, geen
arbeider behoefde zijn geweten geweld aan te doen,
indien hij in de K.N.V.B. ging spelen, de Gerefor-
merde moest dit wél doen, omdat de K.N.V.B. geen
Zaterdagmiddag-competitie kende.

De Amsterdamse Voetbalbond was handiger. De
Christelijke Voetbalbond kreeg in Amsterdam vrij-
wel geen voet aan de grond, omdat de clubs, die
specifiek „niet op Zondag" georiënteerd waren, zo-
als de A.M.J.V., Wartburgia, De Geuzen, alle gele-
genheid hadden om in de Zaterdagmiddag-compe-
titie van de A.V.B. hun sport te beoefenen. Een tip
dus voor de onderhandelaars: zorg voor een Zater-
dagmiddag-competitie en de niet grote, maar toch
niet te verwaarlozen groep Gereformeerde voetbal-
lers kan ook ingeschakeld worden. Dit is logisch en
redelijk.

De R.K.F. en de N.A.S.B. behoeven geen religieu-
ze bezwaren te overwinnen om tot de nationale
sportorganisatie toe te treden, immers, hun bestaan
sproot niet primair uit religieuze principes voort.

(Sport in Beeld/Revue der Sporten).

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secretariaat: Haarlemmerstraat 68

De athletiekcompetitie, zowel voor dames als he-
ren, is met de wedstrijden van Maandagavond (he-
ren) en Vrijdagavond 26 dezer voor dames beëin-
digd. De eindstand zal in het nummer van de vol-
gende week bekend gemaakt worden.

Door het besluit van het bestuur om alle lessen
in Augustus door te laten gaan, zullen vanzelf-
sprekend ook de athletieklessen op Dinsdagavond
voortgezet worden, hetgeen dan tegelijkertijd een
goede training voor de K.T.K.-athletiekkampioen-
schappen is. Het officiële lesrooster wordt volgende
week eveneens gepubliceerd.

Oefening staalt spieren, wat zegt dat al niet. Thans
is het tijd om zich voor de beoefening van gym-
nastiek, athletiek of handbal op te geven. Onder
de deskundige leiding van den heer J. A. B. van
Pagee is het turnen een genoegen. Geeft u op als
lid, zowel meisjes, jongens, dames en heren. Maakt
kennis met de bekende Gymn. vereniging O.S.S,
Inlichtingen bij den leider, bestuur of propaganda-
commissie.

HANDBALAFDELEVG O.S.S.
Zondag j.l. hebben in Haarlem turn- en athletiek-
demonstraties plaats gehad, waar tevens een eerste
klas handbaldemonstratie werd gehouden. Twee
heren van O.S.S. speelden mee, die zowaar een
mooi debuut maakten. Gaat zo door, heren!

Door de vele athletiekwedstrjjden zijn de hand-
balwedstrjjden even opgeschort. Maar de andere
week worden voor dames zowel als heren weer
vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. We
staan straks voor het nieuwe winterspeelseizoen en
daarom: geeft u nu op als lid der handbalafdeling.
Vrijdagsavonds trainen. Handbal, de sport van de
dag. Secr. S. v.d. Bos, Piet Heinstraat 6

ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
Oefenuur: Dinsdags «n Donderdags van 7-9 uur.

Afzwemmen: Woensdag 31 Juli, 2 uur, Noorderbad.
Verder diverse nummers school- en estafette

zwemmen.
zy, die mee willen doen, kunnen zich opgeven bi)

mevr. Hennis of bij den badmeester van het Noor-
derbad.

Bezoekt allen trouw de oefenavonden. Alle in-
formaties aan onderstaand adres.

S. Hennis-Dorreboom,
Van Speykstraat 15a.

De wilde bewoners van Zd-Nw-Guinea is erg op"
zijn uiterlijk gesteld. Hij versiert zich met veren,
schelpen, verf en verbeeldt zich dan, dat hij de
heer der schepping is, zeer verheven boven den
Europeaan.

KASTIEWEDSTRIJDEN OPENBARE LAGERE-
SCHOLEN TE ZANDVOORT 25 JULI 1940

Onder begunstiging van fraai zomerweer vondeir
deze jaarlijkse wedstrijden plaats. Des morgens
speelden de jongens en 's middags de meisjes. Het
enthousiasme bij de spelen was groot en er vonden.
steeds spannende momenten plaats.

De aanmoedigingskreten van de medescholiererr
waren niet van de lucht.
Bij de jongens werd zowel school C l als school C 2
kampioen en bij de meisjes school D.

Hierondervolgen de volledige uitslagen:
Jongens

A-afdeling:
School C l—School B l, 11-3. ,
School C l—School D l, 13-3.
School B l—School D l, 6-11

B-afdeling:
School C 2-School B 2, 7-1.
School C 2-School D 2, 13-7
School B 2-School D 2, 7-4

Meisjes'
School C—School B, 16-24.
School C—School D, 12-23.
School B-School D, 23-25.

OPENLUCHT-CONCERT.
Ten bate van het Nationaal Hulp-Comité 1940

zal door O.H. Mannenkoor onder leiding van Kar!
Böhne op Zondag 11 Aug. 's avonds een openlucht-
concert gegeven worden.

Ter uitbreiding van het programma zullen tevens-
onder leiding van Karl Böhne door de gecombi-
neerde koren enige nummers worden gezongen, die
in de winter zijn uitgevoerd o.a. „Lentezang".

Daarom wordt een beroep gedaan op alle leden,
om de repetities op de Vrijdagen 26 Juli, 2 Aug. en
9 Aug. 8 uur in „Ons Huis" te bezoeken.

Daar het slechts de bedoeling is om de nummers
even door te nemen, daar zij gekend zijn, zal pre-
cies 8 uur voor de gecombineerde koren de repeti-
ties aanvangen en 9 uur eindigen, daarna vangt de
repetitie van het Mannenkoor aan.

Komt allen om de zaak te doen slagen.

ONGEVAL.
Maandagmorgen trof den schilder W. Bol, wo-

nende Van Ostadestraat, werkzaam zijnde in de
Spoorbuurtstraat, het ongeluk door een misstap
van een ladder te vallen.

Dokters hulp was spoedig aanwezig, die opname
in het Diaconessenhuis noodzakelijk achtte.

Met schaafwonden aan hoofd en ernstiger kwets-
uren aan arm, enkel en knie werd hij naar Haar-
lem vervoerd.

Woensdag waren de berichten niet onbevredigend
en de pijn was enigszins geweken.

EEN COLLEGA-DRUKKER TE ZANDVOORT
BEGRAVEN.

Woensdagmiddag had alhier de begrafenis plaats
van den 74-jarigen heer E. H. Jansen, in leven
commissaris der N.V. Drukkerij v.h. Gebr. Nobels
& Jansen te Haarlem.

Tot 1936 was de overledene directeur van boven-
genoemde drukkerij.

GESLAAGD.
Aan de Middelbare Technische School te Haar-

lein verwierven het einddiploma, afd. bouwkunde,
onze plaatsgenoten, S. Krieks; voor afd. weg- en
waterbouwkunde D. Luyendijk en G. Bruinsma en
voor de afdeling vliegtuigbouwkunde C. Hogen-Esch

Onze plaatsgenote Stien Dees slaagde voor het
toelatings-examen. Rijkskweekschool voor onderwij-
zersCessen") (Vanuit de 3e klas M.XJ.L.O.)

Geslaagd voor het toelatings-examen tot de elec-
trotechnlsche school te' Amsterdam J. Bier, leerling
van school D alhier.

Voor het Mulo-examen te Haarlem slaagden on-
ze plaatsgenoten A. Weeda en L. van der Werff.

Onze plaatsgenoob S. Hofstra behaalde te Am-
sterdam het diploma Duitse Handelscorresponden-
tie.



SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
(bekende SlgarenmagazUn van

C. J. B A IC SC t R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Asthma, bronchitis
Vraagt gratis brochure omtrent de therapie
door middel van zuivere, allergeeiivrije lucht.
rNed. Octr. 48035)

„METECIN"
Beatrijsstraat 41, Rotterdam

Vert.: Noorder Amstellaan 44, Amsterdam.

GEMEENTERAAD.
De gemeenteraad vergadert op Maandag 29 Juli

a.s. des avonds om half acht ten raadhuize.
De agenda vermeldt o.m. beëdiging en installatie

van den heer E. de Muinck Tzn. als lid van de
raad, voorstel tot uitvoering van verschillende
werkverschaffingsobjecten, voorstel betreffende de
verbetering van de Zeweg, voorstel tot uitbreiding
van het politiecorps en een voorstel tot verhoging1

van het crediet voor uitgaven in verband met de
buitengewone omstandigheden.

CREDIET „OORLOGSTJITGAYEN".
Aan het college werd reeds door de raad een cre-

diet van ƒ 5000 verleend voor het doen van buiten-
gewone uitgaven in verband met de huidige om-
standigheden Dit bedrag is met voldoende om de
kosten te dekken, zodat voorgesteld wordt een cre-
diet van ƒ 30.000 te verlenen.

UITBREIDING POLITIECORPS.
Het college stelt aan de raad het volgende voor:

a. bevordering van vier thans in functie zijnde
agenten van politie 2e klasse tot agenten van
politie Ie klasse. De salarisregeling zou dan i.p.v.
ƒ 1500-ƒ 1800 worden ƒ 1500-ƒ 2000.

b. aanstelling van vnf nieuwe agenten in de rang
van agent van politie 2e klasse ƒ 1500-ƒ 1800).

c. de bevordering van één agent van politie Ie kl.
tot rechercheur van politie (ƒ 2200 per jaar zon-
der betaling van overwerkuren).

d. bevordering van een rechercheur tot brigadier-
rechercheur van politie (salaris ƒ 2250 per jaar).

e. het wij'zigen van de namen van inspecteur van
politie en adjunct-inspecteur van politie in die
van inspecteur van politie Ie klasse en van m-
specteur van politie 2e klasse. <

De meerdere uitgaven zullen dit jaar ƒ 4322,—
bedragen.

l De gasten weten het nog E
van andere jaren

dat kwaliteit bij ons
nummer één is!

Alleen vestigen wij de aandacht er op, dat
onze zaak verplaatst is van de Kerkstraat
naar het gemoderniseerde perceel:

Kleine Krocht 1 - Tel. 2432

Slagerij J. BakkerS Zoon
ELECTRÏCITEIT

OP ELK GEBIED)
Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
eii prijs
per liter ƒ 3,25
per i/,, liter ƒ 1,65

Slijterij-Wijnhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654

Heeft U iets nodig; van meubilair
hetzij een mooi Salon-, Huiskamer- of Slaapkamer-
ameublement. Kijkt u dan eerst eens bij

P* Schipper
Kostverlorenstraat 30, telefoon 2292
en u slaagt altijd.
ledere dag te bezichtigen zonder verplichting.
Tevens tuinameublementen, Gasfornuizen en vaste
Wastafels.

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billyke prijzen.
BEHANGSELPAPIEREN, CARBOLINEUM,

Kalk
Schildersbedrijf
t€* wan der Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Hef van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijf t toch

L J» KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Paardcrookvlces

Tongeworst Osscrookvlees
Boterhamworst Schouderham
Bloedworst enz. enz.

STO W A S S E R U „HOLLANDIA" - Z A N D V O O R T99
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen tei* plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

GROTE ZOMER-OPRUIMING
in „DE WOLBAAL

Koopt nu uw zomerklcding ZONDER STAMKAART!
Kinder j urkj'es vanaf 69 eb
Jongenspakjes 98 et
Damesj'aponnen vanaf ƒ 2,65
Zijden dames blouses 149-198 tot 4.95
Heren shirts ƒ 1,35 Jongens shirts 49 et
Dames- en kindersokjes 25 et

KOOPT BIJ ONS AL UW KOUSEN. WIJ
HEBBEN DE GROOTSTE SORTERING.

Sterke zijden dameskousen 49 et
Natuurzijden links geweven 68 et
Zeer fjjne z^den kousen 98. sbiffonkousen 1.35
Herensokken 24 et; in file d'écosse 39 et
Wollen sokken 79 et enz.

W« nemen Eendracht- en Vestazegels aan!

SCHOOLPLEIN 2 hk Willemstraat
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S Prima lederon

Ë sandalen
g met crêpe zolen•

Zeer sterke Vacantieschoen

g

Prijzen vanaf

f 1.1O

zondes*
bon
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Schoenenmagazijn B

Alph. •

SPRENGERSÏ
Grote Krocht 13 5

Geen zichtzendingen. B
Verkoop a contant. JQ
's Avonds 9 uur gesloten •
Zaterdags 10 uur. *
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DANCING „LOEFHOECK"
Boulevard de Favauge 46, telefoon 2299

DAGELIJKS 8.30 UUR n.m.

CHARLEY CERMAK
JAAP BRILL
van het „Gekroont Spinnewiel*
MATIGE PRIJZEN!

Sociëteit „Zandvoort"
DAGELIJKS VANAF 33.30 UUR.

Vervoergelegenheid voor onze clientèle!

GOed en tjOOdkOOjS Uw inkopen doen van

f- en badkléding
LINGERIES en KOUSEN
CORSETTEN en BUSTEHOUDERS

HET KOOPJESHUI® KERKSTRAAT 32-34 - Telefoon 2391
Zie de etalages !

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
belast zich steeds niet het houden van

INBOEDELVEILINGEN
en veilingen in het lokaal van ged. inboedels.
Taxaties worden op verzoek kosteloos gedaan.
Dagelijks inlichtingen b« Veilingdirectie De Witte
Zwaan, GROTE KROCHT 20, telef. 2164.
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I VERDUISTERINGs

•
g Rolluiken en
S verduisteringsramen
• naar maat
• Vraagt geheel vrijblijvend prijsopgave.

• MARKIEZENFABRIEK

§ JAC. FRANSSEN
{j ORANJESTRAAT 14, Telefoon 8470 _
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Inmaak vaatjes
Kerremans Baxar

GROTE KROCHT 14.

Onderhoudswerken,
verbouw- en nieuwbouw

Vraagt geheel vrijblijvend offerte.

P. Keizer, timmerman-aannemer
VAN OSTADESTRAAT 20, Telefoon 2372.

Niet alleen

FIJNE VLEESWAREN
maar ook
Croquettes, Patatos Frites, Slaatjes.
VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Telefoon 2105 Des avonds tot 24 uur geopend.

Koop voor Uw bonnen
geen minderwaardig doch

degelijk schoeisel
Schoenhandel C* de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

Leesbibliotheek
4 en 6 cent per deel, per week.

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7
ALLEENVERKOOP A D O-SPEELGOED
Strandartikelen — Postzegels voor verzamelaars.

STEENSMA'S
Modelvleeshouwerij

LEVERWORST, per ons 8 et
GEKOOKTE WORST, per ons .. .. 12 et
BLOEDWORST, per ons 10 et
FIJNE HAM, per ons 22 et
PEKELVLEES, per ons 18 et

Wij verkopen één kwaliteit:
DE BESTE

SCHOOLSTRAAT 3 TELEF. 2Ï03

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

GERTENBACHS
LEESBIBIBLIOTHEEK „GELRIA"

's Middag tussen 12.30 en 1.30 uur;
's Avonds iia 8 uur gesloten. Zaterdags na 9 uur.

Woningbureau
J. H. TER WOLBEEK
H ugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deeltelijk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wü ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en Inlichtingen

SLECHTE CIJFERS voor
MODERNE TALEN?
Dan naar:

J. Blom - Helmersstraat 21
oud-chef correspondent N.V. 't Raedthuys.
Billyke condities.

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 3371
Zaterdagavond 9 uur gesloten.

Voor de verduistering
Vraagt onze

papieren rolgordijnen
Zwaar papier.

Lm Ba l led u x
TRAMSTRAAT 13 Telefoon 8596
Werkplaats Spoorstraat 14.

MANEGE „DE DUINRAND"
Zaterdag 3 Aug. zal door manege „De Duinrand"

een groot Sprmgterrein geopend worden.
Officiële gegevens zullen volgende week bekend

gemaakt worden. F (

EXTRA BONNEN VOOR ZIEKEN.
Het is by de distributie van verschillende con-

sumptie-artikelen onvermijdelijk gebleken, dat aan
zieken, die deze artikelen in grotere hoeveelheden,
dan het te distribueren kwantum bedraagt, voor
hun gezondheid moeten gebruiken, een extra toe-
wijzing wordt verstrekt. Bonnen worden echter uit-
sluitend verstrekt op doktersattest indien de zïekte-
toestand van den. patiënt dit noodzakelijk maakt.

Teneinde hiervoor voldoende waarborg te verkrij-
gen zal de huisarts een attest schreven aan den
controlerenden gemeente-geneesheer, Dr. C. A. H.
Gerke, Hogeweg, die uiteindelijk de beslissing zal
nemen. Indien de betrokkene een patiënt is van den
controlerend geneesheer, zal het attest door een
anderen geneesheer (Dr. C. A. van Fraassen of Dr.
C. J. Tichelaar) mede ondertekend moeten wor-
den. Eerst daarna kan de betrokkene zich tot het
plaatselijk distributiekantoor, Haltestraat 4, wenden

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 28 Juli 10 uur: Ds. D. Tromp.
Woensdag 31 Juli n.m. 8 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 28 Juli 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed,
nam. 5 uur: dezelfde. Heilig Avondmaal.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 28 Juli 10 en 17 uur: Ds. Boeg'enga van.
Haarlem .

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brngstraat 15.

Zondag 28 Juli 10.30 Prof. Dr. G. A. v.d. Bergh
van Eysinga, van Bloemendaal.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de oude be-

waarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. A. Hoekendnk Jr. te Heemstede.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Vrftdag aanvang v d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u.
Zaterdag 27 Juli Einde v.d. Sabbath 10.35 uur.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

38. Hjj steekt zich daar op zyn gemak
In 't prachtige matrozenpak
En vindt zichzelf een hele Piet
Als hij zich Jn de spiegel ziet;
Dan gaat hu wat door 't huis aan 't dwalen,
Of daar niets lekkers is te halen;
HU heeft daarboven 't rijk alleen
En zwerft door alle kamers heen



Vorloron
in Zandvoort op Boulevard

wit-metalen DAMES POLSHORLOGE
merk „Jaeger". Voor vinder beloning ƒ 10,-.
Inlichtingen: S. Bree, Herengracht 514, Am-
sterdam.

'Ondertrouwd:
FBANZ KAPLAN

en
WILHELMINA LUCA

Huwelijksvoltrekking op
Donderdag 8 Aug. a.s. te
Zandvoort.
Zandvoort, 25 Juli 1940
Oosterparkstraat 9 bov.
Wiesbaden.

JAANGEB.: als nieuw
DAMESRIJYVIEL merk
Hertog ƒ 32.50 en een
DAMESRIJWIEL ƒ 33,50
HERENRIJWIEL ƒ 32,-
ï 33,5».
Jan Steenstraat la.

TE KOOP: een DAMES-
en HEBENRIJWIEL.
.Adres Kostverlorenstr. 55

TE KOOP:
•een SIMPLEX MEISJES
RIJWIEL en een ENG.
HERENRIJWIEL.
H|elmersstraat 7, Zater-
dag na 2 uur.

TE KOOP:
HERENRIJWIEL

.Merk Simplex.
Xminweg 16.

'GEVRAAGD:
FLINK DAGMEISJE

liefst van 8-5 uur, v.g.g.v.
Aanm.: Westerparkstr.27

TE HtTOB: Prachtig vrij
BOVENHUIS,

ongem. of gem., bev. vier
feamers met keuken, voor
en achter balcon. Te foe-
vragen by P. Schipper,
KostverLstr. 30, tel. 2292

•RUILING
I. Draaïstroomxnotor A.
E.G. type A.V.D.N. 15A
2,5 pk 220/380, 1500 om-
-wentelingen per min. m.
reguleersleeprinkeranker,

open uitvoering.
H. Draaistroommotor A.
-E.G. type A.V.DJST. 22/4
3,5 pk 220/380, 1500 om-
wentelingen per min. m.
reguleersleepringanker,
open uitvoering.
De Ie te ruilen tegen de

3e
Adres te bevragen bureau
v.d. Zandvoortse Cour.,

RUSTIG TEHUIS gevr.
voor enigszins hulpbe-
hoevende 74 jarige dame
voor vast. Br. met voll.
inl. o.a. prijs ond.no.51401
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukker*]

TE KOOP GEVRAAGD:
INVALIDE-WAGENTJE

Br. onder letter T Boek-
handel Lorenz, Haltestr.

KI, gez. zoekt voor Aug.
HUISJE

of ged. van huis, liefst
zee- of duinkant. Prvjs
ca. ƒ 100,—. s
Br. onder letter B boek-
handel Lorenz, Haltestr.

TE KOOP GEVRAAGD:
JONGENSFIEXS voorde
leeftrjd van pi m. 8 jaar
en POPPENWAGEN.
Rodrigues, Brederode-
straat 122.

Dame vr. iemand OM
MEE TE TENNISSEN,
evt. op strand. Maar ab-
sol. enthousiast en on-
vermoeid; niet elk ogen-
blik rusten.
Kostverlorenstraat 83

Leesbibliotheek „Gelria"
is 's avonds na 8 uur en
's Zaterdags na 9 uur
gesloten.

TE KOOP:
GEBRUIKTE HEREN-
en DAMESRIJWIELEN,
zo goed als nieuw.
Grote Krocht 5.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
eobrjnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd. en ' apjjpfiaden
enz. enz. g'eldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

DUITS
DOOR DUITSER
Billijk.

Inlichtingen en brieven onder no. 51402 bur.
Zandv. Courant, Gertenbachs Diukkerij.

Telefoon 2292 Telefoon 2292
TE KOOP GEVRAAGD:

gehele of gedeeltelijke inboedels
^Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
*egen de hoogste prrjs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
T>ilhjke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
-voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

NETTE JUPPROUW biedt zich aan voor

NAAI- EN VER3TELWERK
Ook het maken van Japonnen naar maat,
Zomerjapon ƒ 2,50. Stoffen japon ƒ 3,50.
R. Misdorp, Tramweg 24, bij de Komnginne-
weg (gew. naaister fa. Hirsch.)

Zonder non
Witte Stad-spaarstroken

-trekkend op de HA.C.O.-hjsten; Grote reductie per
*briefje j 3,25.

bij J. DE ROODE
, GASTHUISPLEIN 2.

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zoien
worden onderstaande
adressen aanbevolen

F. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 73
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat S
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Sclielpenplcin 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Verhuurinrichting
van Ledikanten, Bedden, Dekens, Strandwagens,

Meubelen, enz.

N»V* Water drinker
•GROTE KROCHT 20 TELEFOON Ü164

Door grote omzet lage prijs!
per kilo p. 10 kilo

KLEINE ANDIJKER MUIZEN .... 5 cfc 45 et
KLEINE OPPERDOEZER MUIZEN 6 et 50 et
KLEINE DUINZAND 7 cd 65 et
KLEINE OPPERDOEZER RONDEN 6 Ct 55 et
ZEEUWSE BLAUWEN DRIELINGEN 6 eb 55 et

per kilo p. 10 kilo
ANDIJKER MUIZEN 7 et 65 et
DUINZAND PUIK 8 et 75 et
RONDEN 8 et 75 et
BLAUWEN EIGENHEIMERS 7 et 65 et
OPPERDOEZER RONDEN 9 Ct 85 Ct

0AT HAD U NIET GEDACHT
*dat uw schoont]** »6A
lijn, ol» n l o u'w kond.™
worden garoparaerd. Dat
t* ft«t werk. d«t oon wor-
ftolljko i,«cftoonra««r
maakt*

SCHOENMAKERU

EXTRA RECLAME:
ZANDVOORTSE DUIN. . . . 8 et per kilo
GROVE DUIN 6 et per kilo
GROVE MUIZEN 6 et per kilo
GROVE BLAUWEN 5 et per kilo
Gratis schrabbcn. Hotels, Pensions en Inrichtingen extra korting. Horen en bezorgen zonder prijs-
verhoging. - Geef nu reeds uw adres op voor prijs-opgaaf voor uw WINTERVOORRAAD. Wij verzen-
den door het gehele land.

10 kilo 75 et
10 kilo 55 et
10 kilo 55 et
10 kilo 45 et

25 kilo f 1.75
25 kilo f 1.25
25 kilo f 1.75
25 kilo f 1.00

VAN DEURSEN'S
Telefoon 2289

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL
's avonds na 8 uur en
Zaterdags na 10 uur

GESLOTEN

Zandvoort
HAARLEM
HAARLEM-NRD
HEEMSTEDE

Kerkplein 8
GED. OUDEGRACHT 107
GEN. CRONJESTRAAT 13
BINNENWEG 46

(Gevestigd sedert 1851)

Per l September
vestigen wij ook

een zaak in
AMSTERDAM

Telefoon 2274
TELEFOON 14245
TELEFOON 15879
TELEFOON 29633

SCHOENMAKERI]

Onder rijkstoezïcht
in één dag gereed. gediplomeerde schoenmakers
Haltestraat I I , Telefoon 2612

ZONDER STAMKAART
DAMES, Nog koopt U voordelig

ZOMER JAPONNEN
in alle maten en nieuwste modellen bij

SWINGROKKEN m marine, grijs en wit
STRANDPULLOVERS,
STRANDBROEKEN
SHORTS
BADPAKKEN
POLOHEMDEN
CORSETTEN, BUSTEHOUDERS.

DE GROOTSTE SORTERING. LAGE PRIJZEN
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ l aan goederen terug
Eendracht- en Vestazegels worden door ons aange-
nomen.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
Haltestraat 40, telefoon 2087

EENS KLANT BLIJFT KLANT

Zorg nu reeds voor de winter
Wollen damesyesten en Kindervestjes, wollen Baby-
goederen, Trainingspakken voor heren,

GROTE COLLECTIE WOL
ïlouse Ooats, Japonschorten, Damesrokken.
Strandpantalons, Shorts, Badpakken voor dames,
heren en kinderen, Badmutsen.

U slaagt zeker bij

Fff „LIBELLE"
Grote Krocht 11, Telefoon 2754

Theater „Monopole"
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 36 tot en met Dinsdag 30 Juli 8.15 u.
5 dagen, iedere avond kwart over acht. Eén voor-
stelhng per avond. Opvoering van de grote wereld-
schlager:

De grote meesterschepping van Willy Forst. In de
hoofdrollen: Willy Forst, Hilde Hüdebrand, Jolian-
nes Riemanjn e.a. — Toegang boven de 18 jaar.
Entree: Parket 35 et, Parterre 60 et, Stalles-Balcon
75 et, Loge 90 et.

WOENSDAG 31 JTULI en DONDERDAG l AUG.
8.15 uur. 2 Dagen! Z Opvoeringen!

Es war eine rauschênde ballnacht
met Zarah Leander en Mailha "Kökk. Muziek van
Tschaikowsky. Toegang boven de 18 jaar Entree:
Parket 35 et, Parterre 60 et, Stalles-Bslc&r. 75 et,
Loge 90 et

ledere middag bij slecht weer: Half drie Familie-
Matinée met vertoning van

Gei&ik&lsfneJeren
met Lilian Harvey, Willy Fritsch, J?>ui Kemp..
Een groot amusant filmwerk, waaibij te lachsalvo's
niet uit de zaal zijn. — Entree 20-30-4C cent. B

Modern drukwerk? Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1

AL IS DE LEUGEN NOG
met kwaliteit, prijs en bediening achterhalen wij hem wel!
Komt geheel vrijblijvend onze toonkamcrs bezichtigen!

MEVROUW, Weet u waar u de
fijnste boter, kaas en eieren

haalt? In de
KAAS- EN EIERWIJN

van TH. VAN HAASTRECHT
BWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Mooie strijkbouten f 2.25 Pianolampen vanaf f 4.25 Wandelwageni f 8.25

Stofzuiger», compleet met alle onderdelen
f 24.75

Pracht sortering rijwielen f 45.—
met remnaaf. Volle garantie

HENK SCHUILENBURG
IS DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER ook voor reparaties.

GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Een gered kapsel
is hét

sieraad der vrouw

GROTE KROCHT 16 - Telefoon 2759
Vakkundige bediening.

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L, B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Zonnebrand-, Parfumerie- en Toiletartikelen.

m i E P V A N E G E R E N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

Zandvoorts Verkooplokaal
Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In- en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. Telefoon 2092



Z A N D V O O R T S C H E

Verschijnt eiken. Vrijdag.

Advertentie-tarief op aanvrage.

ADMINISTRATIE: GEBTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 - Giro 9446

VRIJDAG 26 JTJIJ 1940

D C O U R A N T
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIQINQ
v.VREEMDELINGENVERKEER „ZANDVOORT"

(Semi-Officiëel)

in exploitatie bij G e r t e n b a c h s Drukkeri j
Achterweg l - Zandvoort - Telefoon 2135

Redacteur: G. Kiefer, wd Directeur der V.V.V.

Officiëele badgastenlijst
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie-
bureau van de V4V.V., Stationsplein.
Opgave van 23 Juli 1940: Nadruk verboden.

A.
Aetch, mej. M., Metzgerstr. 69
Appelboom, fam., Boul. P. Loot 54
Alf, P.v., Boul. de Pav. l
Arnoldy, H. A., Brederodestr, 43

B.
Boogaard, J., Badh.pl. 2
Becker, H., Koninginnew.21
Bijlsma, fam., Boul. de Fav.30
Boonstra, A., Boul. de Pav. 15
Burgers, P.B., H.de Grootstr. 11
Berg, A.v.d., Zuiderstraat 't
Bont, J.de, Engelbertsstr.36
Bodegom, A.A., Heerenstr. l
Boschhuizen, I.J., Dr.Smitstr. 8
Berg, W.v.d., Poststr. 9
Bordorf, A., Bred.str.75
Braun.S., Zeestr. 62
Brounbergen, M., Bred.str.167
Burgers, W.J., Boul. Barn. 18
Brautigam.B.J., Metzgerstr.42a
Brandel, H.A., Sfcrandweg 6
Bauwman.G., Badhuispl. 2
Bakker, H., KostverLstr. 35

C.
Callenfelts, J., Zandv.laan 151
Cohen, S., Hoogew.3
Commené, H.H., Pakveldstr. 24
Gevat, H.H., Hoogeweg 48
Clatie, C.P.W., Marisstr. 28
Crois, P.J. la, Parallelweg 25a
Cleerdin ,L., Bred.str. 43

D.
Daudeij, H.J.D., Strandweg 6
Dubois, P., Kerkstr. 11
Diokmeijs, J., Hoogeweg 26
Drieling, H.J., Engelbertsstr. 54
Deterdinger, W.P., Hoogeweg 54
Doren-Metman, C.E., N.Beetsl. 38
Drees, W.P.N.E., Metzgerstr.132
Dekker, HJ?., Badhuispl. 2
Duller, W., Zeestr. 49
Drosts, Wed. R., Nassaupl.1-13
Duker, A.F., Parallelw. 62
Dogger, G.A., Bred.str. 121
Delden, H.v., Parallelw.lla
Dijk, J. v., Koninginnew.31

r E.
Everard, P., Badhuispl. 2. -.•"""
EUemers, L], Bred.str.33
Eunen-de Bij$fcer,MSvf., Boul.Fav.16
J3rkamp, N., Marisstr. 21
Ëssenburg, fam., v.Ostadestr.18
Esser, B., Zeestr. 59r
Engbertsen, L., Metzgerstr. 86
Eevers, L.J., Spoorstr. 16
Everbach, F., Hoogeweg 60
Ellern, Mevr.E., W.Parkstraat 13
Erwtenmous, J., Kostverl.str. 80a
Ellen, J., Kïuistraat 13/

^ F. /
Perwei, S., Kostver.lstr. 28
Flierboom,Wed.M.3v£ v.Kinsb.str.l
Fransen, J. H.de/Grootstr. 23

Flits, C., Boul. de Fav. 30 l
Feise, M.D., Badhmspl.2 l
Feiner, J., Boul, de Pav. 25 4

G.
Greef, H.de, Badhuispl.2 l
Gunzel, Wed.P.de, Bred.str. 78 8
Glas, FJ.A.P., Boul. de Pav. 20 l
Garrel, Wed. A. C., da Costastr. l 3
Gorter, Mevr.de, Badhuispl. 2 2
Gutffer, J.A., NJBeetslaan 40 3
Graaf, L.v.d., Kruisweg 8 2
Gerdes, E., Metzgerstr. 69 4
Gras-Brandel,L., Strandw. 6 i
Goede, W.G., Bred.str.ll 3
Graft, J.J.v.d. Hoogeweg 60 4
Griinfeld, L., Metzgerstr. 112 5

H.
Haufelaar, J.F., Hoogew. 64 5
Henzel, W.H., Bred.str. 59 6
Hemeijer, J., Kostver.lstr. 42 5
Heimann, M., Hoogew. 3 l
Hagelen, fam., Parallelw. 63 - 3
Hanggasner, E., Metzgerstr. 86 2
Heinemeyer, B., HaarLstr. 52 4
Heinrich, E., Boul. de Fav. 30 2
Hoogland, W.J., Zeestr. 47 7
Hennis, Dr. J., Metzgerstr. 69 4
Heijman, L.J., Boul. de Fav. 25 7
Hille, Wed. M., Oldebarneveldstr.2 4
Harlaar, C., Schelpenpl.2 3
Heijden,MJ.P.v.d., O.Parkstr. 35 7
Hekterbroek, J.H., Metzgerstr.40 6
Hegman, E., v.Speijkstr.2 l
Harkema, D., Boul. de Fav. l l
Hartman, K., Brederodestr. 75 2

J.
Jonkers, J., Metzgerstr. 86 l
Jurgens, J., Zeestr. 59 4
Jansen, G. F., Oranjestr. 16 5
Jong, M. de, Hoogeweg 3 l
Janssens, P., Parallelw. 13 4
Jonge K. de, CXParkstr. 64 3
Jansen, J.G., Boul. de Fav. 21 i
Isaacson, H., Zeestraat 57 l
Jagerman, j.; Haarl.str. 50 3

K.
Kruijer, J., v.Spetfkstr. 2 l
Kübler, H., BouLBarn. i -T - 2

Koedijk, G., Zeestr. 'M '~ 5
Kaflel ? ? ?
Klerk G.H. de, Boul. de Pav. 20 3
Knifler, C., P.Heinstr.-l 4
Kessler,C.F., Pakveldstraat 4 9
Klompenhouwer,A.W.L.,N.BeetsL38 5
Koning, dames, Parallelw. 63 2
Keulemans, M.C., Engelbertsstr.36 2
Kokkes, F., Metzgerstr. 93 l
Kat, 'R.de, Dr. Smitsstr. SVJS,- i
Kooiman, A.A.L., Marisstr.ll 3
Klophaus, L., Zandv.l. 142 4
Kromtigt, W., Willemstr.5 l
Koel, H., Metzgerstr. 93 6
Keereweer,R.J., N.Beetslaan 40 3
Klinkhamer, F., Boul. Barn. 18 3
Kool, D.J., Boul. Barn. 18 3
Kamphuis, L. B., Engelbertsstr.90 4

Kuüper, P., Kostverlstr. 39 l
Kuijk.G., O.Parkstr.64 4
Kok, A., Bred.str.107 ?
Kerbusch, L., Dr. Smitsstr.6 l
Koerts, H., Boul. de Fav. l 4

L.
Leonbeek, G., Marisstr. 13 7
Linhard, fam., v.Speykstr.12 4
Lang, J. de, O.Parkstr. 7 4
Leeuwen, J. v., Kerkstr.36 4
Limpens, W., Potgieterstr. 76 l
Lamon, L., Boul. P. Loot 5 l
Lorjé, M.W.P., KostverLstr. 34 6
Laar, M.J. v.d., Zeestr. 47 3
Leeuwen, J.v., Metzgerstr. 69 3
Loon, P.v., Koningstr. 31 5
Laan, J.L.F.,v.d., Nassaupl.1-13 3
Leenen, L., Paradjjsweg 17 9
Lauwmans, C.L., Boul.de Fav. 21 l
Laan, ? Badhuisplein 2 l
Linden, fam.v.d., Boul. de.Pav. 18 2
Lebbink, fam., Bred.str.28 7
Lambeek, Mevr.W.J., Dr. Smitsstr.6 4
Liscoljet, Bred.str.43 2

M.
Mos, J., Koningstraat 21 4
Meijer, J.G., Boul. de Pav. 15 l
Meijer, dames, Hoogeweg 3 2
Monshouwer, Th., Boul. P. Loot 5 l
Muller, W., Tramstraat 5 7
Maiboom, E., Poststr. 9 2
Molkenboer, L., Metzgerstraat 86 l
Meijer, B., Kostverlorenstr, 76a 4
Mergen, E.J.C.v., Boul. de Fav. 20 l

N.
Nathans, M., Bred.str. 44 l
Nordheim, M., Bred.str.44 2
Nebig, J., Metzgerstraat 93 l
Noordervliet, fam., Bred.str. 107 4
Nonkebel, M.G., Bred.str. 43 4
Nieberg, A.K., Bred.str.43 l

O.
Ooms, M., Trompstraat 15 l
Ocks, W.C., Badhuispl. 2 2
Plantinga, R., Zeestraat 12 2
Pieterse, P.C., Hoogeweg 54 3
Paauw, IJ., Gerkestraat 36 4
Peper, fam., Metzgerstr. 86 3

P.
Poort E., Kostverl.str. 40
Pieksma, J., Zuiderstr. 4
Ploeg, A.J., Heerenstraat l _^" j.
Pielage, W., Paradijsweg 22- -""" 4
Potgieser, J., Poststraat 8 l
Proost-Hoogendijk, L., Badhuispl. 2 2
•Peters, N., Hoogeweg 3 l
Perlé, L., Spoorstraat 16 5
Pronker, P. H., Metzgerstr. 42 3
Fitters, J. P., Kostverlorenstr. 39a 5

R.
Rijnberk, A.P.v., Boul. de Fav. 18 4
Roodveld, S., Zeestraat 62 4
Rosenthal, J., Bred.str. 75 l
Rijnshage, J.W., O.Farkstraat 49 6
Riüjtër, W.G., Hoogew.53 2
Ruitenaar, H.J., Heerenstr. l 2
Rooze, C.P., Beeckmanpl. 9 6
Roemer, A., Badhuispl. 2 2
Reeuwers, A.) N.Beetslaan 40 l
Ragethi, M.A., Boul. de Fav. 30 l
Rltz, F.H., Kruisweg 8 2
Roosendaal, J., Metzgerstraat 69 l
Richter, J.P., Badhuisplein 2 2
Rotter, J., Hoogeweg 21a 5
Roos, J.de, Kostverl.str.78a 6

S.
Samuels, Dr., Badhuispl. 2
Spits, fam., Kerkstraat 11
Scheipers, H., Hulsmanstr. 2
Staleman, J.F., Boul. de Fav. 20
Staak, H.J.v.d., O.Parkstr. 55
Selka, H., Metzgerstr. 39
Strebus, J.J.W., Wilhelminaw.5
Sigaar, M., Metzgerstr. 124
Scherpenzeel, H.P.v., v.Ostadestr. 21 5
Strengers, I.C., Kostverl.str.16 2
Sieters-Sasse, Mr. M.M., Boul.Fav.15 2
Sproncfc, R., Zeestr. 49 2
Smit, M., Haltestraat 32a 2
Susan, K.E., H. de Grootstr. 25 6
Soep, A., Boul. P. Loot 5 l
Smitshuizen, fam., Wilhelminaw.14 4
Senus, A.P.V., v.Speijkstr. 25
Steenman, E.F.M., Haarlstr. 29
Strooband, A„ Boul.P. Loot 3
Storm, L., Boul. P. Loot 3
Swaving, H.E., Boul. P.Loot 3
Samuel, R., Hoogeweg 3
Sprengers, J., PjHeinstraat 3
Santé, E.v,, Engelbertsstr.20
Sujet, L., Metzgerstr. 84
SuJtan, C., Bred.str.36
Stokmans, C., Kanaalweg 27
Straten, J.L.V., Bred.str. 44
Sellmeijer, J.B., Dr. Smitstr.6
Spector, L., Boul. de Fav. l
Schmidt, E., ?
Staak, jufr.v.d., Bred.str. 75
Springer, B., Br&d.str. 75

T.

Tas, L.v.d., Zeestr. 49 2
Thamm, S., Boul. de Fav. 30 6
Tas, H., Boul. de Fav.44 l
Thomaskij, I., Bred.str.44 l
Temmink, J., Bred.str.43 s l

U.
Ulbrieht, A.G., Boul. P. Loot 34 6

V.

Vries, J.M. de, Boul. de Fav. 18 2
Vlerk, H.v.d., Rozennobelstr.18 4
Vijgh, M.v.d., Brugstr.2 3
Verhoef, H.L.P., Hoogeweg 42 4
Vries-Robles, B.de. BreU.Ktr.ii2 4
Volkmar, A., Boul. P. Loot 3 3
__ nc±cn, N., Metzgerstr. 69 l
Veen, Ph.v., Metzgerstr. 21 v 7
Vleeschhouwer, B., KostverLstr. 57 6
Vries, A.de, v.Lennepweg 19 4
Verhoeven, Mevr.A., Boul.de Fav.20 3
Velema, H., ? l
Verbeek, Mevr., Bred^tr. 75 l

W.
Waaldijk, C., Potgieterstr.8 4
Wolff, fam., Zeestr.49 4
Wijsma, H.W., Potgieterstr.76 4
Wristers, R., O.Parkstr. 83 8
Werf, fam.v.d., Zeestr.49 4
Wevers, Bettink, L., P.Heinstr.3 2
Wijs, J.B., Mauritsstr. 4 15
Woude, J.v.d., Hoogeweg 21 6
Wetterdijk, D., Badhuisplein 2 l
Weidmer, G., Trompstr.15 l
Waard, A.A.de., Engelbertsstr. 92 8
Wijngaard, A.v.d., Badhuispl.l 2
Weda.Th. en C.J., Boul.de Fav.20 2

Z.
Zijden, W.J.v.d., Haarlstr. 92 5

In Zandvoort is het „koek en ei"
Ondanks gezwam en kletserij.

Bovenstaand rijmpje aan allen, die plan hebben
eenige weken in onze mooie badplaats door te bren-
gen. Zij, die hun vacantie in onze badplaats reeds
hebben genoten, zou ik vriendelijk; willen, verzoe-
ken bovenstaand rijmpje mede te nemen en in zoo
ruim mogelijke kring bekend te maken.

Het is altijd heel leelijk achter iemands rug,
kwaad te spreken. Nog leelijker is het, wanneer men
daarmede iemands bestaan aantast. Maar bepaald
„gemeen" is het, wanneer alles „leugen" is.

Verzinsels, rondgestrooid om interessant te zijn?
Het merkwaardige is, dat deze „geruchten" meeren-
deels in Amsterdam de ronde doen. Misgunt Am-
sterdam ons onze rust? Of is de stemming er zoo,
dat men overal .spoken" ziet?

Zandvoort zou plat liggen (misschien bedoelde
men „krom" liggen), dan weer waren vrij aangetast
door een of andere besmettelijke ziekte en nu spoe-
len er bij ons „honderden" hjken aan.

Onze badplaats is dus wel in trek, dat al deze
lijken ons strand prefereeren. Wat een onzin!!!

Maar gevaarlijke onzin, want men. kan er nu om
lachen, er zijn domme menschen genoeg die zulke
onzin slikken, en wegblijven.

Ik zou alle „zenuwachtige" Amsterdammers willen
toeroepen: „Komt naar Zandvoort met tlw gezin"
en laat uw kinderen heerlijk plassen aan ons mooie
strand. En U zult herstel vinden voor "Uw geschokte
zenuwen.

Verder zou ik alle inwoners, winkeliers en bad-
gasten dringend willen, verzoeken in zoo ruim moge-
lijke kring bekend te maken dat alles hier „koek
en ei" is.

Winkeliers maakt het in uw etalages bekend. Wü
zullen het in de Pers doen.

JOH. C. JTJNG,
Secretaris-Peningmeester
der V.V.V. „Zandvoort"

HOOG EN

Zaterdag 27 Juli ..
Zondag 28 Juli ..
Maandag 29 Juli ..
Dinsdag 30 Juli ..
Woensdag 31 Juli
Donderdag l Aug.
Vrijdag .2 Aug

LAAG WATER.
Hoogwater
v.m. n.m.

. 9.53 10.07

. 10.44 11.05

. 11.50 0.14

. 1.06 1.10
-.- 2.11

. 2.38 3.01

. 3.32 3.49

Laagwater
v.m. njn.
3.41 3.58
4.26 4.48
5.33 6.02
6.44 7.29
7.50 8.01
8.23 8.57
9.26 9.43

VMVERPARK „IN DE DENNEN"
Geopend van 10 uur tot Zondsondergang. 12 ha

Bosch, fraaie, beschutte wandelingen, gezichten op
zee en duinen. Dagkaarten & 10 cent per persoon
verkrijgbaar aan den Ingang.

WANDELPARK „KOSTVERLOREN",
Kostverlorenstraat.

Groote Speeltuin en Dierenpark.
Dagkaarten è, 10 cent bij den opzichter.

Kaarten voor de Amsterdamsche Duinwaterleiding,
alleen verkrijgbaar Kantoor Gem. Amsterdamsche
Duinwaterleiding, Nieuwe Heerengracht 49, Am-
sterdam.

SPREEKUREN:
C. A. VAN FRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef.
2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
C. A. H. GERKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon 2499,
Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
C. J. TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058.
Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur
MEVR. DIJKSTRA, arts. Spreekuur: 1-2 uur. Clara
Stichting, Kostverlorenstraat 93, telefoon 2177.
W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag
7-8 uur.
A. A. NORDEN, Tandarts, Kostverlorenstraat 49,
telefoon 2619. Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, VrUdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6 en
7-8 uur n.m.; Zaterdag 2-6 uur n.m.
TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlO-11.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak
INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.
BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken
Donderdagmorgen van 10-11 uur
DIERENHULP, afd. Zandvoort 'v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adviseur Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag- en
Vrijdagavond 7.30-8 uur. Secretariaat: Haltestr. 51.

APOTHEKEN.
De Zandvoortsche Apotheek, Haltestraat 8, tel. 2389.
De Artsen Gerke en Tichelaar hebben Apotheek
aan huis.

CAFE-RESTAURANTS, DANCINGS, CABARET
Groot Badhuis, Badhuispl., Dir.L.Sterkenburg 2141
Cabaret-Daneing „Modern", Stationsplein 2550
Café-Restaurant „Mustert",' Strandweg 2364
Café-Dancing „Noorderbad", Zeeweg 80 2627
Pavillon Riche, Boulevard' de Pavauge 11 2038
Sociëteit „Zandvoort", Huize Loefhoeck, Boul.
de Favauge 46 2209
Stein's Hotel-Cafê-Rest., Boul. de Favauge 30 2161
Trocadero, ,Boul. de Pavauge 29 2908
Zuiderbad, Boulevard Paulus Loot 2991
Bodega Petrovitch, Strandweg 7-9 2493
Grand Hotel, Boulev. Bamaart, Dansen.

„Hauskapelle" ' 2503

DTJINWANDELINGEN.
Bewijzen van toegang tot de duinen der Zandv.

Terrein Mij tot aan de Noordgrens (Parkeerterrein)
en op een diepte van ongeveer 200 meter vanuit den
Zeeboulevard zichtbaar begrensd door telefoon-
palen, verkrijgbaar by den opzichter in de duinen
a 10 cent per dag en per persoon. Seizoenkaarten
;f-2,50.

Vernieling van de beplanting, spitten of graven
of los laten loopen van honden is streng verboden.

KERKGENOOTSCHAPPEN.
ROOMSCH KATHOLIEKE PAROCHIE VAN ST.
AGATHA, Groote Krocht.
NED. HERV. GEMEENTE, Kerkplein.
GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD VER-
BAND, Brederodestraat 31.
GEREFORM. KERK, Julianaweg hoek Emmaweg.
NEDERL. PROTESTANTENBOND (Zandvoortsche
Kring „Godsdienstig Leven") Gebouw Brugstraat 15
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, Oude Be-
waarschool, Duinweg.
NED. ISR. GEMEENTE, Dr. Metzgerstraat.

GEM. BADTNRICHTING
Groote Krocht no. 10 voor Kuip- en Douchebaden.
Geopend Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zater-
dag.

SPREEKUREN POLITIE.
Commissaris van Politie 11 uur v.m.
Inspecteur van dienst 11-12 en 19-21 uur.
Vreemdelingendienst 11-12 en 19-21 uur.

In geval van Brand bel 2000.
Wanneer politiehulp of Eerste Hulp bü Ongelukken
nodig, bel op 2525.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend 9-12.30; 1.30-3.00. Zaterdags v. 9-12 uur.

ZANDVOORTSCHE REDDINGSBRIGADE.
De Reddingsposten van de Zandvoortsche Red-

dings-Brigade zijn gevestigd:
Post Noord in het tentenkamp, telefoon 2626.

Voortdurende bewaking. Reddingsmiddelen: één
reddingsvlot, twee brancards, verbandtrommel.

Post Zuid op het stille strand, voortdurende be-
waking. Reddingsmiddelen: één i-eddingsvlet, één
brancard, verbandtrommel, haspel eii lijn.

Post, tent A. Schuiten (Grand Hotel). Reddings-
middèlen: één reddingsvlot en telefoon (cel).

Voorts zijn op onbewaakte strandgedeelten de
•welbekende reddingskastjes met inhoud geplaatst.

Medisch adviseur: Dr. C. A. van Fraassen, Hooge-
weg 39, tel. 2269. *

Commandant: de iheer P. van der Mye, Marnix-
straat 10, telefoon 2650.

NOORDERBAD
Zee- en Zonnebad - Café-Dancing

Wedstrijd- en oefenbassin in de duinreep.
Strandstoelen- en tentenverhuur,

Bat/gasten F
verzuimt niet onze unieke inrichting te be-
zoeken.

Zaterdag en Zondag

Woensdag 31 Juli, 2

ZWEM WE PST R IJ DEN
o.a.: afzwemmen leerlingen, schoolestafettes,
schoonspringen, pantomime, enz.

THANS GELDIGE BONNEN.
KOFFIE OF THEE. — Bon 85 uit het Algemeen

distributieboekje. Geldig tot en met 2 Augustus.
Rechtgeven'd op: een half pond koffie of een half
ons thee.

MEELWAREN. — Bon 90 uit het Algemeen dis-
tributieboekje. Geldig tot en met 9 Augustus.
Rechltgevendi op: een half pond tarwebloem, of
tarwemeel of boekweitmeel'of roggebloem of rogge-
meel of zelfrijzend bakmeel.

GRUTTERSWAREN. — Bon 95 uit hét Algemeen
distributieboekje. Geldig tot en met 11 Augustus.
Rechtgevend op: 250 gram rijst of rüstemeel.
Bon 100 uit het Algemeen distributieboekje. Geldig
tot en met 11 Augustus. Rechtgevend op: 250 gram
havermout, of havervlokken, of gort, of grutten.
Bon 105 uit het Algemeen, distributieboekje. Geldig
tot en met 11 September. Rechtgevend op: 100 gr.
maizena ,of_ griesmeel of puddingpoeder.
Bon 110 uit i.ot Algemeen, distributieboekje. Geldig
tot en met 11 September. Rechtgevend op: 100 gr.
macaroni of vermicelli of spaghetti.

BOTER EN VETTEN. - Bon 67 en 68 uit het Al-
gemeen distributieboekje. Geldig tot 28 Juli. Recht-
gevend op: een half pond boter of margarine of
vet.

PETROLEUM. — (alleen voor hen, die uitslui-
tend op petroleum kunnen koken). Zegel „Periode
3". Geldig tot en met 11 Augustus. Rechtgevend op:
2 liter.

VERBREDING VAN DE ZEEWEG.
Het plan om de Zeeweg ten noorden van het

Noorderbad met medewerking van het werkfonds
te asphalteren is niet voor uitvoering vatbaar,
hoofdzakelijk veroorzaakt door het ontbreken van
de nodige grondstoffen en door het niet meer ver-
strekken van z.g. „Werkfondsvoorschotten".

Voorgesteld wordt nu om dit weggedeelte van een
klinkerdek te voorzien. Het benodigde materiaal
kost ƒ 48.000, terwijl ƒ 18.000 in werkverschaffing
verloond moet worden.

WERKVERRUIMING.
Het college stelt voor over te gaan tot het uit-

voeren van de volgende werkverschaffingsobjecten:
a. extra-onderhoud van diverse' beplantingen be-

noorden de spoorlijn Zandvoort-Haarlem tot een
bedrag van ƒ 11.500,

b. verlenging van de Noorderduinweg (ƒ 42.000'):
c. het maken van pl.m. 1500 betonpalen ter afras-

tering van duingronden (ƒ 2100) en
d. het verrichten van meerdere werkzaamheden bij

het aanleggen van een grasveld, enz. (ƒ 1900).

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 19 tot en met 25 Juli 1940

Geboren: Louisa Catharina, dochter van L. Dik-
ker en L. A. Smeding, Stationsstraat.

Ondertrouwd: F. Kaplan en W. Luca, Oosterpark-
straat 9 boven.

Getrouwd: H. C. Blujjs en H. I. Albrecht, Dr.
Smitstraat 2.

Overleden: E. H. Jansen, oud 74 jaren, Grote
Krocht 37; J. Benninga, oud 48 jaren, Amsterdam.

Goede lectuur
heeft altijd nut!

3130 Baldwin, Faith. Joan maakt carrière.
3121 Birkner, F. De wereld is een dorp.
3119 Brand. Speedy en de valse munters. •
3110* Brinkgreve. De club in de kanipeertrein.z:
3135 Dell, Ethel. Het granaatappelsap.
3139 Dülc-van Has, N. Ik wil gelukkig zijn.
3102 Eden, Rob. Geld of liefde.
3107* Etten, I. v. Jenny Merkei.
3137 Fairley, G. In de klauwen der gieren.
3138 Het museum des doods.
3112 Ferwerda-v.d. Berg. jy meisje! (v.oud. m.)1

3103 Hauck, Platt, U. De geluksparaplu.
3131 Hof f man, W. D. Bravo Jim.
3118 Jenkins, W. Wild-West mysterie.
3132 Koning:, Erna. Een vaste burcht.
3122* Kuiper, J. E. De wafcerhoentjes.
3128 Lockwood, Vere. Hoe de Radjah haar liefde

won.
3105 Marsh, G. Mannen die verdwenen.
3126* Michaëls, Karin. Lotte's grote feest.
3106 Moore, Amos. Bandietenlanö.
3111 Nachemius, Roegholt. Toos houdt moed v.oan..
3136 Noel, L. De rifbruid.
3104 Oppenheim, E. P. Dictator af.
3108* Pétillon, W. Wil moet het zeggen.
3134 Queen, Ellery. Harten vier.
3116 Robertson, F. C. Jack. de ontembare.
3129 Robins, Demse. Nog altijd is de liefde blind..
3127* Witzenburg:, A. v. De rovers van de bias-baai
3124 WiJnne,P. Als dromen werkelijkheid worden,
3097 Zandstra, E. De vlammende heide.

Leesbibliotheek „Gelria"
Gertenbachs Drukkerij
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ZANDYDORTSE CDU
ORGAAN DER GEM. ZAND VOORT OFFICIËLE B AD COURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

Giro no. 9446

Uitgaye OertenbacLs Drukkerij Zandvoort

A D V E B T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Bij contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

ÉÉN
II.

zij aller doel en streven.

Hét middel om uit de chaos en dagelijkse
strijd te komen, is onder anderen eco-
nomische gelijkheid voor allen. Ieder mens is
immers krachtens zijn menszijn gelijkgerech-
tigd. Ieder mens en ieder volk heeft dus
recht op volwaardige arbeid en brood, op ge-
luk, vrede en welvaart.

Trap -voor trap zal daartoe bestegen moe-
ten worden. Verschillende problemen zullen
stuk voor stuk moeten worden opgelost. Wij
denken hierbij aan de mogelijkheid om de
werklozen, ingedeeld naar hun vak, onder
te brengen in een centrale, dus van over-
heidswege geleide werkgemeenschap, waarin
allen voor elkaar hebben te werken en dus
de voortgebrachte producten tegen een spe-
ciaal voor die werklozengemeenschap in te
voeren credietmiddel zullen kunnen kopen.

Wij denken ook aan reorganisatie van het
onderwijs, dat ten volle ingesteld moet wor-
den op de gemeenschapsgedachte en op het
individueel ontwikkelen van het in ieder kind
sluimerende talent; dus aan aanzienlijke ver-
kleinïng der leerlingenschaal en herziening
van lesroosters.

Wij denken aan reorganisatie van het pro-
duictie-, distributie- en consumptiestelsel in
die zin, dat het ten volle ingesteld wordt
op mogelijkheid, doelmatigheid, behoefte en
koopkracht.

Wij denken daarbij ook aan onteigening
van productiemiddelen, gronden, vervoer-
middelen en fabrieken.

Alles in dienst van de Nederlandse Volks-
gemeenschap en gericht op de noodzakelijk-
heid om alle mogelijkheid dezer schone aarde
— ook hier in Nederland — ten volle te be-
nutten. Dat kan alleen centraal gebeuren,
terwijl toch iedereen daaraan deel kan heb-
ben. Eerst dan en alleen op die wijze, zal
iedereen .zijn behoeften kunnen bevredigen
en zullen vrede en welvaart ieders deel zijn.

Dat nu is het doel waarnaar wij en heel
het Nederlandse Volk zullen hebben te stre-
ven, willen wij wezenlijk uit de put komen
en een wezenlijke volksgemeenschap stich-
ten. Willen wij dat werkelijk en streven wij
daarnaar met de inzet van heel onze per-
soonlijkheid, dan zullen wij- dat bereiken.
Daar staat ons menszijn ons borg voor.

Uiteraard stellen wij ons geen volmaakte
wereld voor ogen. Wel echter een wereld,
waarin de individuen elkaar niet meer naar
het leven behoeven te staan en waarin meer
bevrediging wordt verkregen, dan thans mo-
gelijk is. Te goed weten wij, dat wij het vol-
maakte niet vestigen kunnen, maar dat belet
ons niet om naar de eens gegeven opdracht,
naar het volmaakte te streven, opdat het
bestaande verbeterd worde en er steeds weer
opnieuw verdere verbetering ontsta.

Thans constateren wij de afbraak van het
oude, dat voorbij is. Zelfs de .fundamenten
van het oude, economische gebouw dienen
door bekwame, objectieve keurmeesters 'te
worden onderzocht en waar nodig eveneens
te worden vernieuwd. Daarna worde een
nieuw gebouw opgetrokken naar moderne
opvattingen en met medewerking van allen.
Welbewust werke iedereen, naar specifiek
eigen aard en aanleg en dus ieder op zijn
plaats, daartoe mee.

Zo moet en zo zal er een maatschappij
worden gegrondvest, waarin de mens waar-
lijk mens zal zijn en waarin allen zich werke-
lijk zullen kunnen gevoelen als kinderen van
éénzelfden Vader.

Dat zij aller doel en streven.

In de Maandagavond gehouden raadsvergadering
werd de heer E, de Muinck Thzn. geïnstalleerd.

De Ned. Heide Mij, heeft op verzoek van B. en W.
vier werkverruimingsotajecten opgemaakt tot onder-
houd van beplantingen, verlenging Noorderduinweg,
tot het maken van 1500 taetonpalen voor afrastering
en andere werkzaamheden. Er zit voor 68.000 gulden
loon in en voor 18.000 gulden „andere kosten".

Deze werken kunnen met Rijkssubsidie worden
uitgevoerd.

De raad ging hiermee accoord.
Besloten werd tot aankoop van grond voor ver-

lenging van de Dr. Gerkestraat.
Anders stonden enkele leden tegenover het voor-

stel tot verbetering van de Zeeweg ten Noorden van
het Noorderbad, in werkverruiming. Aanvankelijk
was in April besloten' de weg te doen asphalteren,
waarvoor ƒ 66.000 was toegestaan. Asphaltering
biykt nu echter niet mogelijk te zijn. Daarop is een
plan opgemaakt om een klinkerdek te leggen; hier-
van zullen de kosten ƒ 54.000 zijn.

Daarom wordt nu voorgesteld dit plan uit te voe-
ren, in werkverruiming en het crediet van f 66.000
te verminderen tot ƒ 54.000.

De heer Kerkman had bezwaar tegen deze wijze

VERGOEDING
kosten Duitsche bezetting

De Burgemeester van Zandvoort vestigt de
aandacht op het volgende:

1. nota's wegens verrichtingen enz. ten be-
hoeve der Duitsche weermacht over Mei
en Juni 1940 behooren ter gemeentesecre-
tarie te worden ingediend vóór 31 Au-
gustus a.s.;

2. alsvoren over de maand Juli 1940 en vol-
gende maanden, telkens vóór den vijf-
tienden van de opvolgende maand;

3. de nota's moeten voorzien zijn van de
verklaring van hetgeen verricht is of door
het ontvangstbewijs, afgegeven door de
Duitsche weermacht;

4. inkwartiering wordt slechts vergoed vanaf
29 Mei 1940 en alleen tegen overlegging
van inkwartieringsbiljetten, welke moeten
worden ingediend vóór den vijfden van
elke maand, volgende op die, waarin de
inkwartiering plaats had. Een tarief ligt
ter secretarie ter inzage.
Verpleging moet afzonderlijk worden ge-
declareerd.

Op te laat ingediende verzoeken
wordt geen acht geslagen.

De Burgemeester voornoemd,
VAN ALPHEN.

Zandvoort, 31 Juli 1940.

van uitvoering. Hij wil het werk op normale wijze
doen uitvoeren, dat zal z.i. de gemeente niet meer
dan ƒ 1000 extra kosten.

Wethouder Van der Moolen verdedigde de voor-
dracht en bestreed de mening van den heer Kerk-
man.

De heer Elffers stelde de vraag of de heer Kerk-
man een redelijke mogelijkheid zag, dat het werk
goedkeuring van hoger gezag zal krijgen, als het op
de door hem gewenste wijze wordt uitgevoerd. Spr.
betwijfelt dit zeer en zal daarom tegen het voorstel-
Kerkman stemmen.

De heer Kerkman was niet overtuigd. Hij ver-
wacht goedkeuring van hoger hand.

De heer Elffers stelt dan voor de voordracht aan
te houden totdat B. en W. nadere inlichtingen heb-
ben ingewonnen.

De Voorzitter wil daartoe gaarne medewerken, al
verwacht hij niet een resultaat, zoals de heer Kerk-
man verwacht.

Het punt werd aangehouden.
uitbreiding politie.

Vervolgens was er een voorstel tot uitbreiding van
de politie, hetgeen voor de gemeente komt te staan
op ƒ 4322 voor 1940. De uitbreiding bestaat uit vijf
agenten.

Voorts worden de titels inspecteur en adj.-inspec-
teur gewijzigd in: inspecteur Ie kl. en 2e klas.

De heer Joustra merkte op, dat agenten van poli-
tie 's zomers geen kamers meer mogen verhuren.
Hij vindt dat onbillijk; iedereen verhuurt 's zomers
in Zandvoort. Daarom vraagt spr. de toestemming,
zoals die vroeger ook bestond, weer te verlenen.

De Voorzitter zegt daartoe niet te willen mede-
werken. Het politiepersoneel wordt goed gesalari-
eerd; dergelijke bijverdiensten als kamers verhuren
zijn ongewenst. Oude agenten, die nog een tpestem-
ming van vroeger hebben, heeft spr. deze niet ont-
nomen; maar nieuwe vergunningen tot verhuren
worden niet gegeven.

De voordracht werd aangenomen.
Het crediet voor uitgaven in verband met de oor-

logstoestand, in Juni bepaald op ƒ 5000, werd ver-
hoogd tot ƒ 30.000.

Tenslotte werd besloten het crediet voor Maat-
schappelijk Hulpbetoon voor 1940 te verhogen met
ƒ 24.500 en te brengen op ƒ 80.500.

LTJCHTBESCHERMINGSDIENST ZANÜVUOKX.
Namens den Burgemeester deel ik mede, dat de

Luchtbeschermingsdienst alhier is gereorganiseerd.
Aan den heer J. A. Steen Jr. is op zon verzoek

eervol ontslag verleend als onder-commandant".
Tot adjudanten zijn benoemd de heren H. Baars.

Jb. Molenaar en D. van Noort, resp. voor het per-
soneel, het materieel en de administratie.

De heer A. van de Geer is aangesteld als leider
van de z.g.n. „nachtpatrouille".

Nogmaals breng ik nadrukkelijk ter algemene
kennis, dat vanaf zonsondergang tot zonsopgang
geen enkel lichtschijnsel van buiten af zichtbaar
mag zijn.

Het gebruik van afgeschermde lichten is niet ge-
oorloofd.

Voor de verlichting van automaten kan het ge-
bruik van lichtgevende verf worden toegestaan. Een
verlichting van automaten door rechtstreekse licht-
bronnen van welke aard ook, is verboden.

Aan de naleving van bovenstaande bepalingen zal
streng de hand worden gehouden.

Het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst
te Zandvoort, P. van der Mije.

V.V.V.-RECLAME.
Nu door de tijdsomstandigheden reclame in het

buitenland weinig doeltreffend is, concentreert het
actieve bestuur van V.V.V. al haar krachten op het
binnenland.

Een zeer mooie reclame wordt thans in Amster-
dam gemaakt, waar in de Leidsestraat 9 een show-
room is geopend die door de kleurige en keurige
etalage onmiddellijk opvalt. Een groot aantal foto's,
reclameplaten en gidsen staan de bezoekers ten
dienste om keuze te maken uit pensions, hotels en
gemeubileerde woningen in Zandvoort, de parel van
de Noordzee-badplaatsen.

SCHILDERSPATROONS.
In verband met een mogelijke distributie van verf-
waren, verzoekt de secretaris van de afd. Zandvoort
van de Ned. Schilderspatroonsbond, alle ongeorga-
niseerde schilderspatroons hier ter plaatse, liun
naam en adres op te geven, uiterlijk a.s. Zaterdag
12 uur v.m. bij ondergetekende.

S. VEENSTRA, Kerkdwarspad 7.

SPORT
VOETBAL.

Met bewonderenswaardige snelheid is de fusie
tussen de diverse voetbalbonden dezer dagen in
orde gekomen en zijn de Nederlandse voetballers
thans allen verenigd in de N.V.B.

Vol verwachting ziet men nu uit naar de komen-
de beslissingen der nieuwe organisatie, vooral ten
opzichte der a.s. competitie en iedereen is nieuws-
gierig; ten eerste, of wij een gewone dan wel een
nood-competitie zullen krijgen; ten tweede, of er
nu eindelijk een Hoofdklasse zal komen, en ten der-
de, naar de samenstelling der diverse afdelingen.

Wij, en velen met ons, zouden het toejuichen',
wanneer aan de kranige Amsterdamse ploeg van de
Volewijckers een plaats in de tweede klasse zou wor-
den ingeruimd. De groenwitten verdienen een „pro-
motie bij keuze", vooral gelet op hun prestaties in
de afgelopen maanden.

Mocht de nieuwe organisatie tot een „nood"-
competitie besluiten (en die mogelijkheid achten
wij zeer groot, in verband met het verkennen der
onbekende krachten) dan zal het bestuur van de
Z.V.V. Zandvoort paraat moeten zijn om zorg te
dragen, dat de geelblauwen in een sterkere afdeling
komen dan het afgelopen seizoen. O.i. dient men
zich thans reeds met het oude afdelingsbestuur te
verstaan.

Een Sportdag?
Waarom krijgen we in Zandvoort' niet weer eens

een algemene sportdag? Deze vraag willen wij bij
deze aan de diverse verenigingsbesturen voorleggen.
Wij denken aan een demonstratie, in het begin van
September a.s. bijvoorbeeld, dus voordat de voetbal-
en hockey-competitie begint, en waarbij O.S.S. met
gymnastiek en handbal, T.Z.B., Zandvoort en Zee-
meeuwen met voetbal en de Zandvoortse Hockey-
club met een hockeywedstrijd aan de oude en nieu-
we bewoners onzer badplaats kunnen tonen welke
sporten hier worden beoefend.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Aanmelding nieuwe adspiranteii.
Voor de te formeren adspiranten-elftallen voor

het volgend seizoen is nog gelegenheid voor plaat-
sing van enkele adspirant-leden. Wij wekken hier-
bij jongens op, die de leeftijd van twaalf jaar be-
reikt hebben om zich bij een der bestuursleden aan
te melden. De contributie voor deze leden bedraagt
15 cent per week.

Ook gewone leden kunnen zich nu opgeven. Het
is nu een geschikte gelegenheid, daar zij dan nog in
de gelegenheid zijn om enkele weken te trainen,
voordat de competitiewedstrijden aanvangen.

Leden, die contributie-achterstand hebben, wor-
den verzocht dit zo spoedig mogelijk in te halen of
in ieder geval oen regeling met het bestuur te tref-
fen. Men kan ciit schriftelijk doen of anders monde-
ling op de bestuursvergaderingen, welke elke Maan-
dagavond in het Clubhuis plaats vinden.

De diploma's voor het nieuwe seizoen worden vol-
gende week aan de leden uitgereikt. Aan de leden
die belangrijke contributie-achterstand hebben,
wordt het diploma dan pas uitgereikt, als zij hun
achterstand hebben ingehaald, of een bevredigende
regeling met het bestuur hebben getroffen. Helpt
allen mede om de vereniging sterk te maken door
uw plichten na te komen!

De opkomst op onze trainingsavonden is buiten-
gewoon goed te noemen. Een zeer bevredigend aan-
tal leden neemt hieraan elke week deel.

Voor de adspiranten en junioren zal de training
aanvangen a.s. Donderdag om acht uur onder lei-
ding van den heer H. Terol. Deze leden krijgen
hiervan nog een aanschrijving. Men wordt verzocht
om allen, te komen. J.K.

OFF. MEDEDELINGEN GÏMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

De athletiekcompetitie van de Kennemer Turn-
kring, waarvan in de afgelopen week het laatste
gedeelte werd verwerkt, had tot resultaat dat de
damesploeg met de 10e plaats en de herenploeg met
10025 pt de 3e plaats bezette. Gezien de verjongde
ploegen waarmede uitgekomen werd, is het resul-
taat niet slecht, doch volgend jaar verwachten wij
dan ook zeker betere resultaten!!

Voor de maand Augustus is het lesrooster als
volgt vastgesteld:

Op Maandag: Alle kleuters (jongens en meisjes)
van 4.45-5.45 in de zaal; Meisjes van Maandagavond
van 7-8.30 in de zaal; Meisjes van Donderdagavond
7-8.30 op het veld; Dames en meisjes van Dinsdag-
avond van 8.30-10 in de zaal.

Op Dinsdag: Meisjes van 7-8.30 spel en athletiek
op het veld: Dames en heren, 8 uur-donker athle-
tiek.

Op Woensdag: Jongens van 7-8.30 op het veld;
Heren van 8.30-10 uur in de zaal.

Op Vrijdag: Van 7 uur-donker handbaltraining
voor dames, heren en adspiranten onder leiding van
de internationals Duyff en van Santen.

Zo juist bereikt ons de mededeling dat de zaal.in
verband met schoonmaak in de week van 5-10 Au-
gustus niet gebruikt kan worden, waardoor dus in
die week de lessen in de zaal niet doorgaan. Alle
veldlessen gaan vanzelfsprekend wel door. terwijl
na 10 Aug. zowel zaal- als veldlessen weer doorgaan.

Leden, neemt hiervan goede nota!!

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Uitslag van de wedstrijd Concordia-O.S.S., 4-4.
Het was een pittige wedstrijd, die door beide elf-

tallen goed gespeeld werd, zowel de voor- als de
achterhoede waren bij O.S.S. in topvorm. Voordat
de wintercompetitie begint krijgen we nog enkete
van deze wedstrijden. Tevens delen wij U hierbij
mede, dat voor dames zowel als voor heren nog een
aanvullingsrooster gemaakt wordt, waar TJ spoedig
van zult horen.

Geeft u op als lid bij S. van den Bos, Piet Hein-
straat 6.

COLLECTE.
Door de R.K. Sint Elisabethvereniging zal Zondag

a.s. alhier een straatcollecte gehouden worden.
Steunt het werk van deze vereniging met uw gave

NEDERLANDS INDIE
DJ WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

In. enkele gedeelten van het binnenland van
Nieuw-Guinea dragen de moeders haar naakte zui-
gelingen in een netje op de rug. Bij koud en guur
weer dienen ze voor „warm-water-kruikjes". Het
is begrijpelijk, dat de zuigelingensterfte daar groot
is.

Textieldistributie
Degenen, die nog niet in het bezit zijn van
een AANVRAAGFORMULIER voor de tex-
tielkaart, kunnen dit afhalen op het plaatse-
lijk distributiekantoor, Haltestraat no. 4, op

Zaterdag 3 Augustus 1940
des middags tusschen 3 en 5 uur.
Dit formulier moet worden ingevuld voor
volwassenen en voor kinderen, die op 5 Aug.
1940 3 jaar of ouder zijn.
Voor elk van deze personen moet een af-
zonderlijk formulier worden ingevuld.

textielkaarien

De uitreiking van de textielkaarten zal te
Zandvoort geschieden

in. het gymnastieklokaal van de open-
bare lagere school D aan de
Heerenstraat
en wel voor hen wier geslachtsnaam
met een van de letters:

E t.m. H op Maandag 5 Augustus;
J t.m. Koning op Dinsdag 6 Augustus;
K (overigen) op Woensdag 7 Augustus;
L t.m. M op Donderdag 8 Augustus;
N t.m. P op Vrijdag 9 Augustus;
R t.m. S op Maandag 12 Augustus;
T t.m. V op Dinsdag 13 Augustus;
W t.m. Z op Woensdag 14 Augustus;
A t.m. B op Donderdag 15 Augustus;
C t.m. D. op Vrijdag 16 Augustus

en wel des middags tusschen 3 en 6 uur en
des avonds tusschen half acht en half üen.
Men dient mede te nemen de distributie-
stamkaarten, alsmede de

behoorlijk ingevulde aaiivraagfor-
muliercn.
Kinderen die op 5 Augustus 1940 nog niet
den leeftijd van 3 jaar hebben bereikt, ont-
vangen geen textielkaart. Voor hen behoeft
dus niets te worden medegenomen.
Badgasten en andere tijdelijk alhier verbhj-
venden kunnen de textielkaarten te Zand-
voort in ontvangst nemen.

DE HEER JAC. BONSET 60 JAAR.
Donderdag vierde de bekende musicus Jac. Bon-
it zijn 60e verjaardag. Reeds in alle vroegte

stroomden de schriftelijke felicitaties binnen, oon.
van vele collega's, kerkelijke gemeenten, oud-leer-
lingen en koren. Talrijke bloemstukken werden
voorts ten huize van den jarige bezorgd, o.a. van
het Genootschap van Componisten en van Alsbach,
wel een bewijs, dat de heer Bonset een grote be-
kendheid heeft verworven. Velen brachten verder
een bezoek aan zijn woning om hem persoonlijk te
feliciteren.

Des middags werd ter gelegenheid van zijn ver-
jaardag zijn variaties en fuga van Purcell in de
Grote Kerk te Haarlem door Egbert Vos ten gehore
;ebracht.

MANEGE DE DUINRAND.
Zaterdag 3 Aug. zal door bovengenoemde manege

het juist gereed gekomen spring-terrein geopend
worden.

Werd voor dien het oefenpaardrijden steeds in de
manege gehouden, het springterrein zal de lief-
hebbers van paardrijden meer aantrekken.

Ter gelegenheid van de opening, die een feestelijk
tintje zal dragen, zullen enige wedstrijden gehouden
wovrien.



SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Slgarenmagazijn van

C. J. B A K K L: R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Bigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Asthma> bronchitis
Vraagt gratis brochure omtrent de therapie
door middel van zuivere, allergeenvrije lucht.
(Ned. Octr. 48035)

„METECIN"
Beatrijsstraat 41, Rotterdam

Vert.: Noorder Amstellaan 44, Amsterdam.

De NEDERLANDSE UNIE.
Het driemanschap Mr. J. Linthorst Homan, Mr.

L. Einthoven en Prof. Dr. J. E. de Quay mag zich
in een grote belangstelling verheugen.
• Tot heden zijn ruim 1.000.000 adhaesie-betuigin-
gen ontvangen en wij laten hieronder voor degenen,
die hiermee nog niet bekend zijn, het programma
voor de nieuwe opbouw van de Nederlandse Unie
volgen.

De N.U. is in een zware stonde onzer vaderlandse
geschiedenis gesticht om alle Nederlanders te ver-
zamelen tot doelbewuste arbeid voor het behoud en
de versterking van vaderland en volksgemeenschap
en tot de voorbereiding van de voorwaarden en de
wegen van hun bestaan en welzijn in de toekomst.
Met open oog voor de werkelijkheid wil zij die ar-
beid terstond aanvangen, voorzover de beperkingen
van de staat van bezet gebied dat mogelijk maken
en in loyale verhouding tot de bezettende overheid

De N.U. stelt zich tot taak de volkseenheid op
staatkundig, cultureel en sociaal-economisch gebied
te bevestigen en te versterken.

Met verdieping van de christelijke geest in de
samenleving wil de N.U.:

Op cultureel gebied:
1. Behoud van liet Nederlandse volkskarakter en

versterking van die eigenschappen, waaraan het
Nederlandse volk zijn kracht en zijn plaats in de
wereld te danken heeft;

2. Verheffing van het levensideaal boven materia-
lisme en egoïsme tot toewijding aan de waar-
achtige levenswaarden van mens en gemeen-
schap;

3. Bescherming en ontwikkeling van eigen bescha-
ving en zeden en van het volkseigen in de ge-
westen zowel als in het gehele land;

4. Vrijheid van godsdienst, kerk, levensbeschouwing
en opvoeding;

5. Bevordering van Nederlands positie in de Kuro-
pese cultuur en van zijn functie in de uitwisse-
ling van de culturele waarden;

6. Nauwe culturele betrekkingen met Vlaanderen
en Zuid-Afrika.

7. Opvoeding van de jeugd in nationale zin.
8. Vooruitziende verzorging der geestelijke en li-

chamelijke volksgezondheid.
•9. Leiding van het culturele leven en van de volks-

ontwikkeling in verantwoordelijkheid tegenover
de gemeenschap.

Op Sociaal-economisch, gebied wil de N.U. niet
handhaving van het eigen karakter der Nederlandse
volkshuishouding in haar samenhang met de we-
reldeconomie en haar gerichtheid op het wereld-
verkeer:
1. Organische ordening der arbeidsgemeenschap

zonder klassetegenstellingen;
'2. Vooropstelling van de belangen van het gemene-

best boven die van den enkeling, met erkenning
van onvervangbare waarden der persoonlijke
zelfwerkzaamheid;

3. Doelbewuste leiding van de voortbrenging en
verdeling van stoffelijke goederen;

4. Dienstbaar making van' geld- en credietwezen
aan de eisen der volkswelvaart;

5. Erkenning van de plicht van lederen Nederlander
om te arbeiden en van den plicht van het ge-
menebest om lederen Nederlander in de ge-
meenschappelijke arbeid te doen delen;

• 6. Afweer van de proletarisering des volks en ver-
sterking van de volkskracht o.a. door bevorde-
•vordering van bezitsvorming voor allen;
en bevordering van bezitsvorming voor allen;

'7. Versterking van de landbouw door lonend prijs-
peil en ordening van het grondgebruik;

8. Persoonlijke verantwoordelijkheid ook in het
sociaal-economisch leven;

S. Beteugeling van bedrijfsconcentratie en trust-
vorming.
Op staatkundig gebied ijvert de N.U. voor een

•sterk Nederlands volk, in nauwe verbondenheid met
•de overzeese gebieden.

Zü is overtuigd, dat een organische opbouw van
het Nederlandse gemenebest onder leiding van
krachtig en besluitvaardig gezag noodzakelijk is.

De uitwerking van deze richtlijnen zal zij ter
hand nemen, zodra de tijd daartoe gekomen is.

In een toelichting op het programma der Neder-
landse Unie heeft mr. L. Einthoven o.a. gezegd:
Het driemanschap der Ned. Unie heeft besloten in
aee te gaan. Na ruim twee maanden gewacht te
ihebben op een initiatief van de ouderen, hebben
wij gemeend dat wij jongeren dan zelf maar moes-
ten handelen. Er moest een daad komen. Daarom
hebben wij gemeend een leiding gevend centrum te
moeten vormen, waaromheen allen van goeden
•wille zich kunnen groeperen. Uit de kracht van ons
aantal kan dan een sterk Nederlands geluid opgaan.
Het is absoluut nodig dat men hoort dat er ook nog
andere Nederlanders zijn dan de relatief-beperkte
groepen die tot dusverre hun stem hebben doen
horen. De bezettende macht mag niet de indruk
krijgen, dat de rest van het Nederlandse volk die,
de overgrote meerderheid vormt, met stomheid en
lauwheid is geslagen.

Zij moeten weten, dat ondanks de geweldige sla-
gen die zijn toegebracht, ook daar nog durf, initia-
tief en levensmoed aanwezig is, met volkomen be-
sef dat wij staan aan de drempel van een nieuwe
tijd. Wij willen niet langer lijdelijk afwachten en
toezien wat er met ons zou gaan gebeuren, doch
meebouwen, daar waar gebouwd kan worden.

ELECTRICÏTEIT
OP ELK GEBIED

Telefoon 2301
Burgemeester Eiigelbertsstraat 9

Maar

Balks brood
smaakt toch beter

M. J. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

ST WASSERIJ „H O L L A N D I A '991 Z A N D V O O R T
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

tjOOdkOOjS Uw inkopen, doen van-

strand" en badkioding
LINGERIES en KOUSEN
CORSETTEN en BUSTEHOUDERS

HET KOOPJESHUIS KERKSTRAAT 32-34 - Telefoon 2391
Zie de etalages !

S 2 x zoveel artikelen
V ontvangt U bij ons voor Uw geld

Mooie strijkbouten f 2.25 Pianolampen vanaf f 4.25 Wandelwageni f 8.25

Pracht sortering rijwielen
met remnaaf. Volle garantie

Belastinghouders, met opzetten 10 et "
Verbeter de verduisteringskapjes 15 et Stofzuigen, compleet met alle onderdelen'
Philips verduisteringslampen 65 et £24.75

HENK SCHUILENBURG
IS DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER Ook voor reparaties:

GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 297*

Zonder non
Witte Stad-spaarstroken

trekkend op de H.A.C.O.-lijsten; Grote reductie per
briefje ƒ 3,25.

bij J, DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2.

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telefoon 2026

Deze week als reclame:

Nougat-
galettes p- % pond

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

voor elke eerstvolgende

V E I L I N G
kunnen dagelijks goederen ingebracht worden."
Belast zich. ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
ÖWALUESTRAAT 6- TELEFOON 2081

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

F. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat Zl
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72-
W. KEUR, WiHewstraat 9
WE». P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

't Goedkoopste adres voor goed werk
is

A. D. de Best
KONINGINNEWEG 29 - Tel. 2259

Alle reparatiën aan meubelen, bedden, kleden, zei-
len, matten enz. worden 20 voordelig mogelijk uit-
gevoerd.

Vraag ook prijs voor nieuw werk
Stalen op-aanvraag.

DANCING „LOEFHOECK'ff
Boulevard de Favauge 46, telefoon 2209

DAGELIJKS 8.30 UUR n.m.

CHARLEY CERMAK
JAAP BRILL
van het „Gekroont Spinnewiel
MATIGE PRIJZEN!

•

Sociëteit „Zandvoort"
DAGELIJKS VANAF 23.30 UUR.

Vervoergelegenheid voor onze clientèle!

t»

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.

Gebruik voor inleggen van eieren t

SCHELPKALK
Schildersbedrijf
K. van der Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakker;) Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Paarderookvlees

Tongeworst Osserookvlees
Boterhamworst Schouderham
Bloedworst enz. enz.

Voor de eerstvolgende'

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur JVWaterman, itel. 2092

•••HnmHnnmmnummn

| VERDUISTERING
g Rolluiken en
• verduisteringsramen
• naar maat
B Vraagt geheel vrijblijvencl prijsopgave.

MAEE3EZENFABBIEK •

JAC. FRANSSEN i
ORANJESTRAAT 14, Telefoon 2470 . j£

••••••«•••UBBimunuraÉHHnunS

inmaakvaatjos
Kerremans Baxar

GROTE KROCHT 14.

Niet alleen

FIJNE VLEESWAREN
maar ook
Croquettes, Patatos Frites, Slaatjes.

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Telefoon 2105 Des avonds tot 24 uur geopend.

LUCHTVAART- EN RADIOTECHND3K.
Naast vliegtuigbouwers zullen hoord- en grond-

werkimigkundigen nodig zijn, waarover de Middel-
baar Technische School te Haarlem U kan- inlichten.
Naast bestuurders, zal er een. groot gebrek zijn aan
goed opgeleide radio-telegrafisten en -technici. Hier
voor wende men zich tot de Radio Technische
School te Haarlem. Men leze de advertentie in dit
blad.

Jonge mannen die iets begrijpen van wat er ia de
naaste toekomst van hen wordt gevraagd, zorgt er
voor dat de Nederlanders, na een roemrijke ge-
schiedenis als zeevarende natie, in alle landen en
over alle zeeën bewonderd zullen blijven als lucht-
vaarders en technici.

EEN PRAATJE OVER ELECTRISCH KOKEN.
Meer en meer komen de huisvrouwen, er toe zich

te interesseren voor electrisch koken. Heus het is
niet duurder. U'kunt zelfs zeer oeconomisch te werk
gaan en zodoende een besparing in de huishouding
bevorderen. Hoe dat alles gaat is natuurlijk uiteen
te zetten, maar laat zich duidelijker demonstreren.
Daarom is F. H. Fenaat, Kostverlorenstraat 7, al-
hier, op het idee gekomen, in samenwerking met
het P.E.N. «en demonstratie voor Zandvoort en
omgeving op touw te zetten -en wel ,op Maandag-
middag 5 Aug. a.s. 2.30 n.m. te Zandvoort, Kost-
verlorenstraat 7.

Het goedkope stroomtarief speelt hier een voor-
name rol, wat én voor de particulieren én voor de
zakenmensen een belangrijke kostenbesparing kan
betekenen.

Het feit, dat men bij electrisch koken geen of
weinig water gebruikt, dus zich daarom ook weinig
waterdamp ontwikkelt, is deze methode ten zeerste
aan te raden aan verhuurders, de kamer of keuken,
waar men kookt blijft dan reukloos en schoon.

Kortom dit alles zal U Maandag a.s. worden ge-
toond. i

Goede lectuur1

heeft altijd nut!
3172 Ayrcs, Ruby. Een meisje reist naar het geluk
3140 Baron v.d. D. Van schoolmeisje 'tot' burcht-

vrouwe.
3156 Vries, de Mick. Doodsengel.
3159 Vries, Anno de. Bartje zoekt het geluk. i
3148 Walker, Mildred. Hunkering des harten.
3144 Watkiiis, Glen. Man of minnaar.
3167 Wayne, P. De vluchtende erfgename.
3160» Welsenes, A. v. Valse munters.
3145 Williams, W. Vrouwen die durven.
3162 Ypma, Jo. Sjouke Als Hannema.

Leesbibliotheek „Gelria"
Gertenbachs Drukkerij

's Middag tassen 12.30 en 1.30 uur;
's Avonds na 8 uur gesloten. Zaterdags na 9 uur.



TB KOOP:
.Ben pracht BADIO-
'.TOESTEIi, 5 maan-

<flen oud, tevens
'IE HU VU:

ONGEM. BOYENHUIS
P. Schipper, Kostverlo-
renstraat 30.

TE KOOP:
.een RALEIGH
DAMESRIJWIEL en een
JTONGENSFIETSJE.
Helmersstraat 7.

'GEVRAAGD:
DIENSTBODE

•voor dag or dag en nacht
lioon ƒ 20,— per maand.
Persoonlijk aanm. des
avonds na 7 uur: Kerk-
straat 5.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor direct of later, voor
ïhele of halve dagen.
.Aanm. Smalhout, Dr.Joh.
jMetzgerstraat 23.

?TE KOOP:
*GEBRUIKTE HEREN-
<en DAMESRIJWIELEN,
00 goed als nieuw.
'Grote Krocht 5.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardlngen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobünestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

TE KOOP: als nieuw
DAMES- en
HEBENRIJWIELEN

Jan Steenstraat la.

TE KOOP GEVRAAGD:
tegen cont. betaling be-
langrijke

POSTZEGEL-
VERZAMELING

Aartö. met ultv. beschrijv.
Bur. Zandvoortse Cour.
Oertenbachs Drukkerij
onder no. 41501.

J. Vissers Stoomwasserij
en Electrische strjjkerrj
vraagt BEKWAME
STRIJKSTEBS en BE-
KWAME MANGEL-
STERS. Aanmelden tus-
sen 6 en 7 uur.

Nu inmaken en wecken!
:BONEN, zó van het land tegen marktprijs.

E. BOL
HOBBEMASTRAAT 14, Zandvoort

TTelefoon 2292 Telefoon 2292
TTE KOOP GEVRAAGD:

gehele of gedeeltelijke inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
billijke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Helefoon 2292 Zandvoort' Telefoon 2292

Een goed kapsel
is hét
sieraad der vrouw

Maison Stabol
GROTE KROCHT 16 - Telefoon 2759
Vakkundige bediening.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis -Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en r ij werk
Begrafenissen en Crematies d»or geheel Nederland
Belast zich. ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Qonocononnapn

PEDICURE ƒ 0.90

MANICURE ƒ 0.60

Gelieve vooruit te bespreken.

Haltestraat II, Telefoon 2612

Gebrek aan boter, vet
o£ olie?

Geen noodt, met

groenten en fruit
"voelt men dat gemis niet. Doch dan alleen van het
goedkoopste en oudste adres:

Fa* v, h. ter Wolbeek
SWALTJESTRAAT 2 TELEFOON 2889

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L, BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Zonnebrand-, Parfumerie- en Toiletartikelen.

Kousen

Nu
bestaat de mogelijkheid nog
om voor uw bonnen

d&gelijk
schoon werk
te kopen.

Verder verkrijgbaar alle soorten Zomerschoenen
zonder bon.

Schoenhandel C* de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

ÉÉN ADRES VOOR PRIJS EN KWALITEIT

fc«MMM =*•»<
DAT HAD U NIET «EOACHT

•dat uw «cho«ntjo« »a
lijn, .U n l e Sw JJĴ 'JJ

11 Mhi* «Srkf SÏ'tVonwar;
A_tlllnk ..BC hOA ttRlBKVr

per kilo p. 10 kilo
KLEINE ANDIJKER MUIZEN 5 et 45 et
KLEINE OPPERDOEZER MUIZEN 6 et 50 Ct
KLEINE DUINZAND 7 Ct 65 et
KLEINE OPPERDOEZER RONDEN 6 et 55 et
ZEEUWSE BLAUWEN DRIELINGEN 6 et 55 et

per kilo p. 10 kilo
ANDIJKER MUIZEN 7 Cb 65 Ct
DUINZAND PUIK 8 Ct 75 et
ZEEUWSE EIGENHEIMERS 8 Cfc 75 Ct
BLAUWEN EIGENHEIMERS 7 cfc 65 cfc
RONDE BLAUWEN 8 Ct 75 Ct

is het «ar. »
«olijke „«hoo
maakt.

SCHÖENMAKERU

EXTRA RECLAMEs
ZANDVOORTSE DUIN 8 et per kilo 10 kilo 75 et 25 kilo £ 1.75
GROVE DUIN 6 et per kilo 10 kilo 55 et 25 kilo £ 1.25
GROVE MUIZEN 6 et per kilo 10 kilo 55 et 25 kilo £ 1.25
GROVE BLAUWEN 5 et per kilo 10 kilo 45 et 25 kilo f 1.00
Gratis schrabben. Hotels, Pensions en Inrichtingen extra korting. Horen en bezorgen zonder prijs-
verhoging. — Geef nu reeds uw adres op voor prijs-opgaaf voor uw WINTERVOORRAAD. Wij verzen-
den door het gehele land.

SEESTRAAT69

VAN DEURSEN'S
Telefoon 2289

Leesbibliotheek „Gelrïa"
is 's avonds na 8 uur en
's Zaterdags na 9 uur
gesloten.

Zandvoort
HAARLEM
HAARLEM-NRD
HEEMSTEDE

Aartlappelhanüel
Kerkplein 8

GED. OUDEGRACHT 107
GEN. CRONJESTRAAT 13
BINNENWEG 46

Telefoon 2274
TELEFOON 14245
TELEFOON 15879
TELEFOON 39632

(Gevestigd sedert 1851)

Per l September
vestigen wij ook

een zaak in
AMSTERDAM

Lopers
voor ligstoelen, kleurecht

per meter 50 cent

TAFELKLEEDJES, ƒ 0,98
GROTE SLAAPKAMERMATTEN ƒ 2,25-3,50
VLOERBEDEKKING, per meter .. ƒ 1,15
BEKLEDE HOOIKISTEN" ƒ 4,25
GROTE VERTO-MATTEN .. ƒ 4,85-/ 5,95
PRIMA COCOSLOPER, vanaf 98 et per m,

H. Pasveer
HALTESTRAAT 27 Telefoon 2810

••••4

Een stap in de goede richting
indien U bij ons koopt!

Wollen Babygoederen, Trainingspakken voor heren.

GROTE COLLECTIE WOL
House Coats, Japonschorten.
Strandpantalons, Shorts, Badpakken voor dames,
heren en kinderen, Badmutsen.
Grote sortering Wol, Handwerkkleden, Glas, Porce-
lein, Aardewerk.

Magazijn „L l B E, L L E"
Grote Krocht 11, Telefoon 2754

U slaagt zeker

Theater Monopole
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 2 tot en met Donderdag 8 Augustus
7 Dagen - Aanvang 8.15 uur - Eén voorstelling per
avond. Opvoering van een groot wereldstandpro-
gramma. 2 Hoofdfilms!

_ Als eerste hoofdfilm:

Salon wagen E 417
met Kathe von Nagy en Paul Hörbiger. — Maakt
Uw vacantiereis met deze salonwagen. De wanden
van deze salonwagen fluisteren vergeten melodieën
uit een bont verleden. Salonwagen E 417 zal een
onvergetelijke indruk brj U achterlaten.

Als tweede hoofdfilm: de grote Metro-Goldwyn-
Mayer-film:

Het woriiofdo spook
met Cary Grant, Roland Young, Constance Bennet.
Een verrukkelijke film, verrassing na, verrassing,
grap na grap. Werkelijk onweerstaanbaar geestig.
Een triomf van geest en levensvreugde. Fijn en ge-
durfd, origineel en verkwikkend.
Een buitengewoon Vacantieprogramma!
In ons voorprogramma: U.F.A.-Wereldnieuws.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

ATTENTIE! Brj slecht weer iedere middag half drie
KINDER-MATINEE
Opvoering van de grote succesfilm.

met in de hoofdrol de kleine Peter Bosse. — Een
boeiend verhaal van een klein weesjongetje en zijn
hond. Entree 20-30-40 cent.

Ketnps fruith&nüel
is nog steeds voorzien van

VALENCIA SINAASAPPELEN

per stuk 12 cent
jAFFA's, vol sap, per stuk 20 et
GROTE CITROENEN, per Stuk 8 et

KEMPS FRUITHANDEL
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

SLECHTE CIJFERS voor
MODERNE TALEN?
Dan naar:

J. Blom — Helmersstraat 21
oud-chef correspondent N.V. 't Raedthuys.
Billijke condities.

Radio Technische School „Haarlem'
ZIJLWEG 23

Opleiding i*adio-telegi*afïst
ter Koopvaardij en bij de Luchtvaart.

Inschrijving geopend Dagschool-Avondschool. Prosp. kosteloos.

"Kook- en bakdemgnstratiel
op ELECTRISCHE kookapparateö

MAANDAG 5 AUGUSTUS, 2.30 uur
in de toonkamer, ten huize van F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7,
Zandvoort, tel. 2534.
KOMT! PROEFT! ZIET hoe men electrisch zuinig
en lekker kookt.
Geeft U tijdig op.
AANSCHAFFING vanaf 45 cent per week.
GOEDKOOP STROOMTARIEF ook voor Uw ver-

lichting, strijkbout enz.
AANLEG 10 m. leiding gratis.
In verband met benzineschaarste is de excursie naar
Bloemendaal tot nader order uitgesteld.

Radio en Electro-technisch bureau JZ1* H.»
Gedipl. techn. erk. P.E.N. Installateur.

Modevakschool M* de Vries
Herenstraat 3 Telefoon 2851

Opleiding tot
costumière
coupeuse-lerares

Vanaf a.s. Maandag 5 Aug. tot Zaterdag 10
Aug. kunnen zich dagelijks leerlingen aan-
melden voor de nieuwe cursus, aanvangende
Sept.
Club- en Privélessen ter vervaardiging van
eigen kleding; apait naaiclubje voor meisjes
van 12 tot 14 a 15 jaar.

Speciale cursus in Patroontekenen.

Manufacturenmaqazijn

maakt haar geachte clientèle bekend,
dat zij

wegens inventarisatie
van 5 tot 12 Aug. gesloten
moet zijn.

Doet dus nog heden
HALTESTRAAT 40 U W i

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
en prijs
per liter ƒ 3,25
per i/, liter ƒ 1,65

SiyterU-wynhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt TT prjjs.op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven,
PERMANENT ƒ Ij95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven',
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371
Zaterdagavond 9 uur gesloten.

Onderhoudswerken,
verbouw-en nieuwbouw

Vraagt geheel vrijblijvend offerte.

P. Keizer, timmerman-aannemer
VAN OSTADESTRAAT 20, Telefoon 2372.



Z A N D V O O R T S C H E

Verschijnt eiken Vrijdag.

Advertentie-tarief op aanvrage.

ADMINISTRATIE: GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 - Giro 9446

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1940

D C O U R A N T
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIOINQ
v.VREEMDELINGENVERKEER„ZANDVOORT"

(Scmi-Officiëel)

in exploitatie bij Gertenbachs Drukkeri j
Achterweg l - Zandvoort - Telefoon 2135
Redacteur: G. Kiefer, wd Directeur der V.V.V.

Officiëele badgastenlij s t
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie'
bureau van de V.V.V,, Stationsplein.
Opgave van 30 Juli 1940. Nadruk verboden.

A.
Asscher.E., Boul. de Barn. l 5
Adema, J. M., Hoogeweg 42 2
Alderwereld, J., Spoorstr. 24 2
Asscher, E., v. Speykstr. 14 9

B.
Berg, P. v.d., Oranjestr. 19 r. 4
Bronting, A. F., Boul. P. Loot 42 8
Bischot, W., Boul. Barn. l 3
Baltus, C. W., Boul. de Fav. 18 l
Benthem, ?., Zeestr. 34 l
Baarselman, H. J., ? l
Boterman, fam., OParkstraat 25 5
Blazer, mevr., Engelb.str. 103 2
Burkan, J. v., Fr. Hendrikstr. 3 2
Bernstein, H., Metzgerstr. 39 2
Berg, W. v.d., Brederodestr. 125a 5
Bron, J., Brederodestraat 20 3
Binsbergen, M. P., Strandweg 6 l
Bonnen, J., HaarLstr. 39 6
Blomberg, H., Zandv.laan 119 2
Blok, A., Hoogeweg 78 6
Berg, J. v.d., Hoogeweg 46 5
Bonanzure, A., Badhuisplein 2 l
Bergh, D. C. v.d., Boul. P. Loot 5 3
Bruce, F. G. J., Engelb.str. 14 2
Blankenvoort, fam., Hoogeweg 52 3
Boon, G., Wagenm.pad 2 3
Broet, J. v.d., Zeestr. 57 3
Brükker, L., Hoogeweg 23 5
Bos. J.v.d., Hoogeweg 23 4

C.
Cramer. W. D., Haarlemmerstr. 36 4
Capelle, J., Oosterstr. 7 ' 6
Coesel-Wokke, G. M., B. de Fav. 16 l

D.
Denk-Simmelman, A., Hoogeweg 78 l
Dam, M. v., Lennepweg 45 4
Drieburg, H., Engelbertsstr. 36 4
Drecksel, D., Paradijsweg 17 l
Deen, J., Zeestraat 62 5

E.
Engelstein, S., Metzgerstr. 39 2

Egmond, P. v.d, Badhuisplein 2 2
Eijssens, H.C.N., Paradijsweg 17 2
Eunen-de Bruyser, fam., B.de Fav.16 4
Evenkamp, Dr. H., W.Parkstraat 5 l

F.
Federer, A., ? l
Felde, G. G. H., Boul. P. Loot 5 l
Feije, mevr. P. J. W., Boul. P. Loot 5 3
Faber, J. A. C., Gerkestr. 35 3

G.
Gans, J., W.Parkstraat 11 3
Gemeren, S. M. v., Herenstr. l 2
Goedewagen, K. G., Badhuisplein 2 l
Goldman, C., ? l
Garritsen, J. H., Boul. P. Loot 5 5
Gudde-Paulten. J. W., Schoolste. 5 5
Groentenman, H., Boul. de Fav. 16 l

H.
Haneveld, mej., Metzgerstraat 86 l
Haaren, J. v., ? 4
Heiman, mevr., Hoogeweg 3 l
Hober, C., Badhuispl. 2 l
Hoenson, mej., Boul. de Fav. 31 2
Horn, H., Marisstraat 43 5
Hentelein, N., Zeestraat 62 3
Hoving, A. J., Schoolstraat 5 4
Hemmers, mevr. E. A., Trompstr. 15 l

J.
Jonkman, H., Marnixstr. 5 4
Jong, J. de, Bred.str.125a 5
Joseph, W., Boul. P. Loot 5 2
Jong, Mevr. S. de, Metzgerstr.39 3
Joosten, W.M., Trompstr. 15 2

K.
Keiler, C., Kerkpl. 7 3
Klepper, P.A., Hoogew. 42 3
Koomen-Dill, S., Zeestr. 20 l
Knecht, J., Bred.str.125a 4
Kulk, J.v.d., W.Parkstr. 11 l
Katz, F.G., Hoogew. 3 l
Kaluzij, I., Hoogeweg 3 l
Koert, Badhuispl. 2 l

Kottek, M., Zeestr. 36 l
Kraus, dames, Metzgerstr. 86 2
Keuning, D., Boul. P. Loot 5 l
Kloosterman, F., Jan Snijerpl. 5 5
Knijs, D. F., Engelbertsstr.8 6
Kroese, G., Zeestr.20 4
Kooistra, jufr. M.F.E., Trompstr.15 l

L.
Leijser, fam., Metzgerstr.37 8
Leeuwen,fam,v., Boul. de Fav.31 5
Lezer, C., Stationspl.23 6
Loeb Bzn., A., Boul. P. Loot 5 2
Lennings, J.O., Engelbertsstr.32 l
Laan W.v.d., Engelbertsstr. 14 2
Loenen, J., Hoogew. 23 4

M.
Muller, K.R., Bred.str.43 l
Mouwes, ? Boul. de Fav. 25 l
Manifarques, R., ? l
Meijer, fam., Boul. de Fav. 31 5
Meijer, L., Kostverl.str. 22 5
Maarssen, fam., Badhuispl.2 2
Meij, J.L., Badhuispl. 2 2
Muller, L., Boul. P. Loot 5 3
Mesmer, Boul. P. Loot 5 l
Maarne, jufr., Boul. de Fav. 20 l
Maartschalkerweert, J.G.G., Duinw.7 8
Muller, B.G., Hoogeweg 42 4

N.
Nonkebel, J.C., Engelbertsstr.36 2
Nauta, B., Zeestr. 18 5
Nesten, Th.H.M., Gerkestr.46zw. 5
Nienhuis, J., Zandv.laan 119 4

O.
Overhof, J.W., Engelfcertsstr.14 3
Ote, B., v.Speijkstr.19 5
Olie, J., Badhuispl. 2 l
Oostra, M., Kostverl.str.23 2
Oppenheimer, T., Wilhelminaw.21 l
Olivieijra, R., Zeestr. 57 l

P.
Pruis, M., Boul.Barn.l l
Paul, E., Engelbertsstr. 32 2
Prent, J., Badthuispl. 2 2
Perton, fam., Bred.str.40 4
Poll, fam., Boul. de Fav. 16 3
Perrien, P., ? l

R.
Ronkel. Mevr.v., Boul. de Fav., 25 l
Radke, W., Metzgerstr.69 l
Rasen-Boissevain.L.A., Hoogew.42 3
Roeck, B.de, Zeestr.62 l

s.
Stapel, C.J., Koningstr.33 6
Schutte, G., Parallelweg 61 4
Schouberg, J., Boul.de Fav., 25 4
Schussman, fam., v.Speijkstr.6 6
Stom, R.A., Metzgerstr.107 4
Schaar, L.H.v.d., Boul.Barn.10 7
Salomon, I., Metzgerstr.39 l
Schipper, A., Bred.str.125a 6
Soetermeer.M.C.J., Heerenstr.l l
Sieger, M.A., Strandweg 6 l
Serlin, A., W.Parkstr.19 7
Strater, H.J., Badhuispl.2 2
Sasburg, fam., Bred.str.203a 6
Sluis, W. v.d., W.Parkstraat 22 4
Smit, J., Metzgerstr.109 7
Surie, H.C.; Badhuispl.2 2
Sneiders, G., Boul.de Fav. 29 4
Strengholt,L.M., v.Ostadestr.13 5
Seitner, Hoogeweg 42 l
Schwaab, J.B., Hoogeweg 42 l
Schoutenmaker, S., Zeestr. 62 l

T.

Tongeren, J.V., Bred.str. 75 % 2
Toben,W.M., Strandweg 6 2

V.
Visser, IJ., Bred.str. 151 5
Veen, J., Bred.str. 135 4
Verweij, B., Bred.str.125a 5
Velde, J.C.v.d, Bred.str. 20 ' 3
Vijver, J.S.v.d., Metzgerstr.26 4
Vries, F.de, Paradijsweg 17 l
Veldhuis, S., Bred.str.123 4
Visser, L., Heerenstr.l l
Vilder, N.J.de, Bred.str.132 7
Verheij, W.C., Zandv.laan 339r l
Vries, A.de, v.Lennepweg 19 4
Vogelzang.J.J., Hoogew.42 2
Velde,H.v.d., Zeestr.57 l

W.

Weidner, W., Trompstr.15 l
Willemsen, J.H., Bilderdijkstr.24 5
Wurtter, W.F., Boul.de Fav.2ö 2
Worp, J., Bred.str.125a 4
Willemsen, M.,-Heerenstr. l 2
Wessem, N.. Hoogeweg 3 l
Wagenaar, S., Zeestr.36 5
Woltering, A., Engelbertsstr.82 5

Z.
Zax, O., Metzgerstr.69

BEKENDMAKING.
De Burgemeester van Zandvoort maakt met de
meeste nadruk bekend, dat het met ingang van
heden verboden is om betogingen of manifestaties
te houden, welke direct of indirect gericht zijn te-
gen de bezettende mogendheid.
Als betogingen of manifestaties worden o.a. aan-
gemerkt:
1. het dragen van bloemen;
2. het dragen van oranjestrikjes en
3. het uitsteken van vlaggen.

Overtreding van dit verbod wordt streng gestraft
met gevangenisstraf en verbeurdverklaring van het
vermogen.

Op de handhaving van bovenstaande bepaling
zal nauwlettend worden toegezien, terwijl de over-
treders zullen worden gearresteerd.
Zandvoort,'l Augustus 1940 .

De Burgemeester, voornoemd,
VAN ALPHEN.

STRANDFEEST
De bekende kampeervereniging „Helios" organi-

seert als van ouds Zondag a.s. op het strand aan de
Noord een strandfeest.

's Morgens van 10 uur af zullen er reddings-
demonstraties gehouden -worden, gevolgd door kin-
derspelen, als hardlopen, zaklopen enz.

Na afloop van de spelen zal een voetbalwedstrijd
de dag besluiten.

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND WIEL-
RIJDEN OP DE WEG.

Behoudens goedkeuring van Gfed. Staten van
Noord-Holland wordt het individueel kampioen-
schap van Nederland op de weg Zondag 18 Aug.
verreden op een traject te Zandvoort, dat ongeveer
14 km. lang is. De professionals, onafhankelijken
en amateurs zullen een afstand van ongeveer 165
km. moeten rijden.

Gestart wordt op de Noord-Boulevard vóór het
Casino te l uur n.m. De volgorde van starten zal
zijn: 1. amateurs, 2. onafhankelijken, 3. professio-
nals.

9 AUGUSTUS A.S.
moet iedere wielrijder vcorzien zijn van een nieuw
rijwielplaatje, daarna zal bij ontbreken proces ver-
baal volgen.

BÜ beschikking van den wnd. secretaris-generaal,
wnd. hoofd van het departement van financiën, is
'bepaald, dat gedurende het tijdvak van l tot en met
8 Augustus 1940 geen boete zal zijn verbeurd wegens
het op de openbare weg berijden van een rijwiel,
dat niet voorzien is van het vereiste en volgens de
voorschriften, bevestigde belastingmerk.

VERKOOP VAN TEXTIELARTIKELEN TIJDE-
LIJK NIET TOEGESTAAN.

Tot Maandag 12 Augustus is er een verbod tot
verkoop van onderstaande artikelen, door groot- en
kleinhandel:

Regenjassen, regenmantels en regencapes (niet
uit gummi of gegummeerde stoffen gemaakt); wol-
len of halfwollen costuums (jas. broek en vest); af-
zonderltjke wollen of halfwollen jassen (.colbert-,
jacquet-, sportjas e.d.); afzonderlijke wollen of half
wollen broeken (inbegrepen robroeken en plus-
fours); wollen gebreide slipovers en pullovers (met
mouwen); idem, zonder mouwen or met 1/4 inou-
wen; wollen gebreide vesten en jumpers (met mou-
wen); idem zonder mouwen of met 1/4 mouwen;
wollen en half wollen japonnen en jurken; wollen
en halfwollen rokken, rokbroeken en broeken van
stof; idem tricot of gebreid; wollen en half wollen
mantelpakken; wollen en half wollen complets; trui-
en; vierkante meter wollen en halfwollen stoffen
voor bovenkleding.

OPBRENGST KINDERZEGELS.
De netto-opbrengst van de verkoop van Kinder-

zegels en briefkaarten braclit dit jaar een bedrag op
van ƒ 202.000.

De centrale propaganda-commissie betaalde aan
386 Instelling, die zorgen voor het misdeelde kind,
bovenstaand bedrag uit.

DISTRIBUTIE VAN TEXTIELGOEDEREN.

Zoals reeds bekend uit de dagbladen treedt op
12 Augustus a.s. de distributie van textielgoederen
in werking.

In de afgelopen week hebben de meeste inwoners
en badgasten reeds ten distributiekantore een of
meerdere invulformulieren ontvangen, behalve de-
genen 'die j.l. Dinsdag hun nieuwe broodkaarten
hebben afgehaald. Voor deze personen bestaat a.s.
Zaterdagmiddag nog gelegenheid van 3 tot 5 uur
deze formulieren alsnog ten distributiekantore af
te halen.

De medewerking van het publiek is echter de ko-
mende veertien dagen dringend nodig. Ten eerste
zal het op prijs gesteld worden wanneer men op de
vastgestelde dag de textielkaarten komt afhalen;
ten tweede wordt verzocht de invulformulieren zo
nauwgezet mogelijk in te vullen, aangezien onjuiste
of niet goed ingevulde formulieren veel moeite en
tod vergen.

Men lette vooral op de dagen en uren, dat men
met zijn ingevulde textielformulieren een bezoek
moet brengen aan de openbare lagere school D aan
de Herenstraat (dus niet het Distributiekantoor).

Men zie hiervoor de aankondiging op pag 1.
Men dient er rekening mede te houden, dat met

de ingevulde textielformulieren alle stamkaarten
dienen medegebracht te worden.

Kinderen, die op 5 Augustus 1940 nog niet de
leeftijd van 3 jaar hebben bereikt, ontvangen geen
textielkaart. Voor hen behoeft dus niets te worden
medegenomen.

Badgasten en andere tijdelijk alhier verblijvenden
kunnen de textielkaarten te Zandvoort in ontvangst
nemen.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 3 Aug 4.10 4.29 9.58 10.21
Zondag 4 Aug 4.52 5.00 10.38 10.56
Maandag 5 Aug 5.37 5.55 11.24 11.42
Dinsdag 6 Aug 6.18 6.32 11.58 0.16
Woensdag 7 Aug 7.01 7.23 0.47 1.08
Donderdag 8 Aug." .... 7.48 8.05 1.29 1.44
Vrijdag 9 Aug 8.34 8.57 2.18 2.43

BURGERLIJKE STAND

Opgave van 26 Juli.tot en met l Aug. 1940.
Geboren: Hendrika Angenieta Elisabeth Johanna,

dochter van A. Zwemmer en A. M. Hoffman, Pot-
gieterstraat 36; Trijntje, dochter van P. Schorsij
en C. A. F. Mol, Hogeweg 60; Willempje, dochter
van C. Koning en W. Bol, Diaconiehuisstraat 22.

Ondertrouwd: M. J. L. van der Aar en G. M. Sie-
belhoff, Haarlemmerstraat 17.

Getrouwd: C. Bol en D. C. Groen, Marisstraat 17.
Overleden: G. Kramer, oud 42 jaren, echtgenote

van P. M. Bruinsma, Amsterdam.

„KOOP IN EIGEN PLAATS"
Van deze regel moet, meer dan voorheen, iedere

bewoner van Zandvoort doordrongen zij-a.
Ja. de winkelier heeft meer dan ooit uw steun no-

dig nu veel artikelen gedistribueerd en alleen op de
bon verkrijgbaar zijn.

Velen van U zullen zeggen, maar nu toch veel
op de bon is, kunnen we niet anders als te Zand-
voort kopen! Met veel artikelen is dat ook zo, maar
er is nog zo veel dat niet gedistribueerd of op de
bon verkrijgbaar is en waar men dan maar al te
graag voor naar de stad gaat. En waarom, voor de
prijs hoeft men dat niet te doen, voor de kwaliteit
en sortering evenmin, enkele branches uitgesloten.

Reken uw reiskosten, tijdverlies en eventuele rui-
ling van een artikel er bij en TT is veel duurder uit
en benadeelt daarbij een Zandvoortse zakenman die
ook zijn best doet om aan zijn. verplichtingen tegen-
over huisgezin en leverancier te voldoen.

Laat dus ieder dit voor ogen houden, koopt men
bulten Zandvoort dan du^t men uw eigen ingezete-
nen te kort waarvan TT zelf ook een, deel van uit-
maakt, dus:

„Koopt in eigen plaats!"

VERENIGING TOT STICHTING VAN VOLKS-
HOGESCHOLEN.

Secretariaat: Bakkeveen (Fr.)
JVoIkshogeschoolwerk zomer 1940.

Van verschillende zijden bereikten ons de geruch-
ten, dat bovengenoemde vereniging haar taak had
opgegeven. Integendeel! Wel zijn, door de gebeur-
tenissen in Mei de speciale cursussen voor arbeiders,
studenten en onderwijzers vervallen. Doch men is
thans bezig om het programma voor de cursus voor
boerenzoons, landarbeiders en ambachtslieden vol-
ledig voor te bereiden.

Op „Diependaal" te Markelo worden verschillende
weekeinden gehouden, o.a. een Volkshogeschool-
cursus voor meisjes (19-31 Aug/), terwijl op „Al-
lardsoog" reeds in Juni het kamp voor jonge arbei-
ders, ambachtslieden en landarbeiders uit de drie
noordelijke prolvincies heropend is. Wij Ihebhen
thans ook een gelegenheid geopend voor studenten,
middelbare scholieren en ouderen (leeftijd minstens
17 jaar) om vanaf 15 Juli-1 Sept. telkens voor 14
dagen of 4- weken deel te nemen aan dit kamp..
Vanzelfsprekend zullen lezingen en discussies min-
der op de voorgrond treden dan in normale zomer-
cursussen, maar het practisch werk en de onder-
linge kameraadschap des te meer. Dit is thans van
zeer groot belang. Wij hopen daarom, dat de ver-
schillende groepen in Nederland zich openhartiger
en kameraadschappelijker met elkaar zullen verpo-
zen. Wij verwachten dan ook, een groot aantal scho-
lieren, studenten en onderwijzers e.a. om een tijd-
lang m Bakkeveen te komen werken en zodoende
iets meer op te doen: dan alleen kennis. De kosten
zijn per dag zeer gering, zodat dit geen bezwaar
behoeft te zrjn, terwijl in bepaalde gevallen koste-
loze deelname mogelijk is.

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat de Volks-
hogeschool met kracht en volharding in dezelfde
lijn wil doorwerken, zoals het 9 jaar geleden be-
gonnen is.

Als slot nog enkele dingen welke door de Volks-
hogeschool • tot 1938 zijn verwezenlijkt: dat ruim
3000 jonge mensen gedurende 'n tijd van 3 weken tot
6 maanden te Bakkeveen werkten, leerden en leef-
den, over een totaal van rond 70.000 mandagen;
dat na één jaar wei-ken door 150 cursisten p. .maand
1000 schriftelijke lessen van het instituut P.B.N.A.
werden uitgewerkt:
dat ondanks geweldige financiële en administratieve
moeilijkheden het Volkshogeschoolwerk in de diep-
te en in de breedte werd uitgebouwd en verbreid.

Wenst gij deze daadwerkelijke opbouw te steunen
en verder mogelijk te maken, meldt U dan aan als
lid van de „Vereniging tot stichting van Volkshoge-
scholen"; contributie ƒ 2,50 en ƒ l,— per jaar (dit
laatste bij werkloosheid).

Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt
door A. van der Mije, Koningstraat 73 of door het
gewestelijk secretariaat: mevr. A. C. Visser-Ven,
Vincent van Goghweg 2, Bergen (N.H.) of bij het
secretariaat der Volkshogeschool te Bakkeveen (Fr.)
Verenigingen kunnen eveneens tegen een bijdrage
van ƒ 2,50 per jaar lid van onze vereniging worden.

PIANO-AVOND GEORGE HAMEL.
Na een succesvolle avond te Haarlem hield George
Hamel Donderdagavond in Pavillon „Riche" ook te
Zandvoort een Weldadigheids piano-recital.

De avond bestond uit een Beethoven-programma
o.a. Sonate opus 26 met de „Treurmars" en werd
geopend met het Nederlandse Volkslied.

Ken zeer aandachtig publiek was vertegenwoor-
digd en genoot vooral van de na de pauze gespeelde
„Mondschemsonate". ï

Een luid applaus en enige bloemstukken had de
heer Hamel in ontvangst te nemen.

De netto-opbrengst van deze Weldadlgheids-
avond komt ten bate van hefc bureau tot hulpver-
lening aan Rotterdam.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot Nico Hofboer slaagde te Am-

sterdam voor het eindexamen M.U.L.O., tevens voor
het toelatingsexamen Rijkskweekschool voor onder-
wijzers.

Zwem
Zwem
Zwem

veilig

voordeelig

inhetZuiderbaft
RUIME
RIJWIELSTALLING

GESLAAGD.
Voor het Mulo-diploma A slaagden de volgende

leerlingen van de ULO school alhier: Lien Lansdorp<
Kees Mulder, Bob Agsteribbe, Adr. Weeda, Engel
Keur, L. v.d. Werff, Bita Metz, Sonja de Jong,.
Leen Schuiten, Joost Triebels, Herman Slagveld en.
Bea Visser.

Voor het diploma B; Jan Beekman.
Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde

voor het ingenieursexamen werktuigkundig inge-
nieur onze plaatsgenoot G. L. M. van Es.

REPETITIES OPENLUCHT-CONCERT.
De eerste repetitie van de gecombineerde koren-

Vrijdag j J. in „Ons Huis" onder leiding van Karl
Böhne getuigde weer van een goede opkomst. De-
nummers „Lentezang" en „Zondagmorgen" werdeiï.
met genoegen gezongen en zullen niet de nog reste-
rende twee repetities er weer geheel „in zitten".

Hoofdzakelijk voor de dames is gemakshalve de
aanvang van de repetities gesteld op 9 uur, dus-
hoeft niemand te verzuimen.

Het Mannenkoor zingt dus nu van 8-9 uur en..
daarna de gecombineerde koren.

Allen dus Vrijdag (heden) present.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 4 Aug. 10 uur: Ds. D. Tromp.
Woensdag 7 Aug. n.m. 8 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND-
Brederodestraat 31

Zondag 4 Aug. 10 uur: Ds. P.'v.d. Vloed,
nam. 5 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg lioek Emmaweg.

Zondag 4 Aug. 10 en 17 uur Ds. J. Telkpam vart.
Utrecht.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 4 Aug.: geen dienst.
Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de oude be-

waarschool, Duinweg.
Spr. de heer Joh. H. van Oostveen, evangelist te-

Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Dr. Joh. Metzgerstraat

Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u„
Zaterdag 3 Aug. Einde v.d. Sabbath 10.21.

SPREEKUREN:

C. A. VAN FRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef„,
2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
C. A. H. GERKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon 2499,.
Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
C. J. TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058-
Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur.
MEVR. DIJKSTRA, arts. Spreekuur: 1-2 uur.'Clara
Stichting, Kostverlorenstraat 93, telefoon 2177.
W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon.
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag-
7-8 uur.
A. A. NORDEN, Tandarts, Kostverlorenstraat 49,
telefoon 2619. Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6 e»
7-8 uur n.m.; Zaterdag 2-6 uur n.m.
TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlO-11.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak.
INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN"
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.
BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken.
Donderdagmorgen van 10-11 uur.
DIERENHULP, afd. Zandvoort v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adviseur Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag- en.
Vrijdagavond 7.30-8 uur. Secretariaat: Haltestr. 51.

APOTHEKEN.
De Zandvoortsche Apotheek, Haltestraat 8, tel. 2389.
De Artsen Gerke en Tichelaar hebben Apotheek:
aan huis.

CAFE-RESTAURANTS, DANCINGS, CABARET

Groot Badhuis, Badhuispl., DirL.Sterkenburg 2141'
Cabaret-Dancing „Modern", Stationsplein .. 2550'
Café-Restaurant „Mustert", Strandweg 2364-
Café-Dancing „Noorderbad", Zeeweg 80 262T
Pavillon Riche, Boulevard de Favauge 11 2038
Sociëteit „Zandvoort", Huize Loefhoeck, Boul.
de Favauge 46 2209
Stein's Hotel-Café-Rest., Boul. de Favauge 30 2161
Trocadero, Boul. de Favauge 29 2908
Zuiderbad, Boulevard Paulus Loot 2991
Bodega Petrovitch, Strandweg 7-9 2493-
Grand Hotel, Boulev. Bamaart, Dansen

„Hauskapelle" 250Ï
Bodega „Muluru", Strandweg 292&
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZAND VOORT OFFICIËLE BADCOURAJNX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per Jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

Giro no. 9446

Uitgave (*ertenbacbs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bij contract en In de badgastenlljst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

OP naar
een betere maatschappij

Iedereen aan de arbeid!

Vele tekenen wijzen erop, dat men lang-
zamerhand gaat beseffen, dat in eendracht
de kracht ligt om verder te gaan. Want men
moet immers verder? De tijd staat niet stil.
Maar waarheen? Naar nog meer armoe en
werkloosheid? Dus naar nog verdere demo-
ralisatie van groot en klein? Naar de onder-
gang? Naar de totale vernietiging?

Neen, duizendmaal neen, zo zegt men. Ge-
lukkig. En wat nu?
Vele oude en nieuwe bewegingen "zijn in actie
om tot een betere toestand te geraken en zij
roeren de trom. Wij waarderen het streven,
maar men geeft slechts algemeenheden
en geen concrete plannen, waarop het volk
zich bezinnen kan. Zeker, er blijkt uit, dat
men wat wil. Dat is, gelet op het verleden,

.al heel wat. Maar wat wil men en hoe wil
men dat bereiken? Waar zijn de plannen van
economische, van staatkundige aard? Want
daarop komt het aan. Dat is van fundamen-
tele betekenis.

Het is opvallend, dat de geluiden van al
die bewegingen zo weinig positief zijn. Zo
zegt men, te streven naar opheffing der
werkloosheid, naar een betere instelling van
het onderwijs, naar een betere verdeling der'
levensbehoeften, naar een betere organisatie
der jeugd, naar betere gezinsverhoudingen
en naar wat niet al. Dit heeft uiteraard aller
instemming. Maar hoe wil men dat berei-
ken?

Er is verschil tussen het vertrouwen in
personen en dat in plannen. Om thans te
weten wat het volk wil, zijn allereerst con-
crete gedachten en — althans in grote trek-
ken — omlijnde plannen nodig. Men wil toch
niet trachten het oude aan het nieuwe vast
te knopen? Dat zou catastrofaal zijn. Dan
zal toclv de zaak eens barsten. En dat moet
worden voorkomen.

Er bestaat één heel ernstig probleem, waar-
mede de welvaart en kracht van een Volk
staat of valt: de werkloosheid. Dat probleem
nu vereist zo spoedig mogelijk oplossing.
Geen lapwerk, dat tijdelijk misschien enige
verbetering inhoudt, maar radicaal.

Men zal de werkloosheid niet kunnen op-
lossen en iedereen voldoende koopkracht
verzekeren, zolang men aan het particuliere
initiatief de volle vrijheid laat, het concur-
rentie- en winstsysteem op volle kracht laat
werken en het „ieder voor zich en God voor
de Zijnen" welig voort laat tieren. Dat is
naar onze mening niet langer mogelijk. Niet
in geld, niet in goud, niet in speculatie met
effecten, 'huizen en landerijen, ligt de wei-
vaart en de kracht van een volk, maar in
de hoofd- en handenarbeid van allen tezaam
voor elkaar. Daarin ligt de sleutel van het
grote geheim.

Voor het onsluieren daarvan was men
bang. Omdat eigen positie, macht of beginsel
daardoor wel eens zou kunnen worden aan-
getast. Nu nog?

Het geld mag slechts een middel zijn om
te kunnen kopen, wat men voor het instand-
houden van het leven en het verrijken van
de geest behoeft. Het mag uitsluitend voor
dat doel dienen.

De gemobiliseerde burgers, die nog deel
uitmaakten van het militaire apparaat, om-
dat zij in de burgermaatschappij geen loon-
gevende arbeid konden verkrijgen, zijn on-
dergebracht in de Opbouwdienst. Dat is een
prachtige instelling, die beoogt om, in ge-
ordend verband, deze als overbodig gestem-
pelde burgers te herscholen, hen volwaardige
arbeid te verschaffen, hun geest te scherpen,
hun gemeenschapsgevoel bij te brengen of
dat te verstevigen, teneinde hen, tenslotte,
eens weer over te kunnen hevelen in een be-
trekking, die strookt met hun kennen en
kunnen, opdat volle arbeidsvreugd weer hun
deel zij. Welnu, die opbouwdienst zou uitge-
breid kunnen worden tot een centraal geleide
werkgemeenschap voor allen, die werkloos
zijn of straks worden.

Een selectie vinde plaats naar beroep en
kennis. Vastgesteld worde:

a. welke behoeften de leden dier werkge-
meenschap hebben;

b. wat dus nodig is om ter bevrediging daar-
van voort te brengen: grondstoffen, fa-
brieken, gronden, vervoermiddelen, dis-
tributieplaatsen en wat dies meer zij;

c. hoeveel arbeidsuren daarvoor nodig zijn
en een in geld uit te drukken waarde dier
aibeidsuren;

d. de totaalwaarde der totale hoeveelheid
voort te brengen producten, en

e. het aandeel dier waarde voor ieder lid der
werkgemeenschap.

Laatstbedoeld aandeel ware toe te kennen
in de vorm van een credietmiddel, dat alleen
geldend mag zijn voor de leden en in de ma-
gazijnen (distributieplaatsen) der Werkge-
meenschap. Aan genoemd aandeel ware een
zeker bedrag uit de Rijksmiddelen toe te
voegen, teneinde, zolang men niet in staat
zou zijn alle benodigdheden zelve te ver-
vaardigen, die buiten de werkgemeenschap
aan te schaffen. De fabrieken, gronden en
vervoermiddelen en wat meer nodig is om
tot volle ontplooiing te komen, worden in de
aanvang met Rijksmiddelen aangeschaft:
onteigening tegen vergoeding der schade.

Hier is eenvoudig, in enkele trekken, weer-
gegeven hoe met totale opheffing der werk-
loosheid zou kunnen worden begonnen. Die
oplossing is mogelijk, indien men wil. Dat
kan niet geschieden door particulieren. Wel
vanwege de Overheid, onder deskundige lei-
ding en met krachtig gezag. Men zij in dat
opzicht realist.

Het gevolg zou zijn, dat allen werklozen
weer volwaardige arbeid en dus arbeids-
vreugde zouden deelachtig worden en voorts
ook dat door het Rijk een enorme som gelds
zou worden bespaard op de steunuitkeringen
en dat betekent voor allen, die thans nog
normaal werkzaam zijn, dat de belasting in
verhouding kan dalen. Zij, die de dupe zou-
den worden van het opnemen van werklozen
in de Werkgemeenschap, omdat zij minder
artikelen zouden kunnen verhandelen, wor-
den automatisch mede opgenomen in de
Werkgemeenschap en zouden op dezelfde
wijze als voorheen, maar thans tegen ver-
goeding van het crediet der Werkgemeen-
schap, hun functie kunnen blijven vervullen.
Aan deze concrete gedachte zitten geen na-,
maar uitsluitend voordelen.

ONTTREKKING WOONRUIMTE AAN HAAR,
BESTEMMING.

Onder de aandacht van belanghebbenden wordt
gebracht, dat het voortaan in alle gemeenten ver-
boden is zonder toestemming van burgemeester en
wethouders een woning geheel of ten dele te ont-
treKken of onttrokken te houden aan de foestem-
ming, die zij had op 13 Juli 1940 of daarna, of
zonder die zeilde toestemming een wontng af te
breken of te gebruiken voor een ander doel.

Ten aanzien van dit verbod zyn öe bnpalingsn
van de Woningwet, voor zover zij met onttrekking
van - woonruimte aan haai- bestemming verband
houden, van overeenkomstige toepassing.

VERDUISTEREN
VERDUISTEREN IS PLICHT!
Doe het grondig!
ledere uitstraling van licht
moet voorkomen worden. Na-
latigheid zal streng worden
gestraft.

Vereniging voor
Luchtbeacherming

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2239 Boeljon-Crassé, H. W., Zandvoortselaan 17
2376 Boeljon, M., Wilhelminaweg 33
2602 Brokmeier, E. H., partic., Engelbertsstr. 52
2592 Bulleman, L. D., Zandvoortselaan. 64
2690 Burgers, P. B., Hugo de Grootstraat 11
2912 Cnoop Koopmans, Mr. W., Brederodestr. 148
2073 Ebner v. Maasdijk, mevr. wed. R., Brede-

rodestraat 199
2018 Ferron Jr., J. B., Kostverlorenstraat 69
2816 Foto en Filmbedrijf, Hollandia, Gr. Krocht 21
2190 Gatsonides.M., Zandvoortselaan 267, Bentveld
24S2 Heydt's Bank, N.V., von der; Villa Lichttoren

Vuurtorenpad 1-3.
2189 Hildesheim, E.; Arts, Buitenverblijf 20, Brede-

rodestraat
2880 Kaufmann Hugo; Oranjeflat 25.
2509 Malohus, Jac., Boulevard Barnaart 23
2465 Manege Ad. Klebe, Wittepad achter Brede-

rodestraat
2718 Meeth, P., comm. in effecten; Zandvoortsel.15
2993 Post, mej. T., Brederodestraat 100.
2755 Oudkerk, G., "Wilhelminaweg 7
2864 Pento Cosmetic, Kinsbergenstraat 11
2024 Waal, D. de, Zandvoortselaan. 2
2217 Winkler, K. D. H., Westerparkstraat 7

OPENLUCHT-CONCERT.
Wij herinneren U aan het openluchtconcert, dat

Zondagavond ten bate van het Nationaal Hulp-
comlté zal gegeven worden door O.H. Mannenkoor
en de Gecombineerde koren.

Beide koren staan onder leiding van den heer
Karl Böhne.

Mogen wij verzoeken tijdens het zingen de meesfi
mogelijke stilte in acht te nemen.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

Den leden wordt er aan herinnerd, dat de turn-
en veldlessen doorgaan op de wijze zoals in het
lesrooster, dat verleden week werd gepubliceerd, is
bekendgemaakt. De gymnastiek weer in het gym-
nastieklokaal van school C en de athletiek en hand
bal op het gemeentelijk sportterrein.

Leden, van jong tot oud, neemt hier goede nota
van!

De athletiekkampioenschappen van de Kennemer
Turnkring worden gehouden op Zondag l Sept. op
het sportterrein aan de Kleverlaan te Haarlem. Op-
gave voor deelname tot 15 Augustus a.s. bij S. v.d.
Bos, Piet Heinstraat 6 of vóór die datum op de les.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Maandag 12 Aug. a.s. spelen de heren thuis om
acht uur tegen Bapiditas. Led-n van O.S.S. komt
ook eens naar de wedstrijden kijken. Vergeet ook
onze trainingsavonden niet. Komt allen geregeld.

STRANDFEEST „HELIOS".
Zondag hield bovengenoemde kampeerveremgmg

op het Gem. Kampeerterrein haar jaarlijks kinder-
feest, wat zeer geslaagd mag genoemd worden.

In de ochtenduren gaf de Zandvoortse Reddings-
brigade een reddingsdemonstratie, welke voorspoe-
dig verliep.

Des middags hadden de eigenlijke kinderfeesten
plaats. De uitslagen luiden:

Blokjesrapen, meisjes van 6-8 jaar: Ina Nolet,
Greetje Stokman, Bietje Wegter, Liéda Siegerist,
Jopie Steemer, Tinie Swart en Jopie Schouten.

Eierlopen, meisjes van 9-11 jaar: Greetje Ver-
heuvel, Robina van der Valk, Catrientje ter Stege
en Willie Kokke. "

Lichte athletiek, meisjes van 12-14 jaar: 1. Willy
Ruyterman; 2. Sientje Ikelaar; 3. Johanna van
Dalen.

Vlaggetjessteken, jongens van 6-8 jaar: Robbie
•de Mooy, Joop ter Stege, Klaasje Groot en Koen
van der Leden.

Zaklopen, jongens van 9-11 jaar: Enrico van
Leeuwen, Eddy van der Valk, Cor Nolet, Jantje
Bloos, Leo de Kindere en Leo van Dijk.

Lichte athletiek (hardlopen, verspringen, hoog-
springen en hindernislopen), .joïigens van 12-14
jaar: Ie prijs (medaille) Piet Smink; 2e prijs Jan
Koopman, 3e prijs Eddy Nolet; 4e prijs Daan Bo-
lonais en 5e prijs Teddy van Bruggen.

Zandbouwwedstrjjd: 6-9 jaar: Nellie Han (mo-
len); 8-11 jaar: l Jan Velthuis (Indiaan"), 2. Naup-
ke Terpeartie (vliegtuig); 12-14 jaar: 1. Aart ter
Stege (Olifant), 2. Bertus Ross (vliegtuig) en 3.
Johan Basger (vliegtuig). Troostprijzen: Kok van
der Leden en Hanni Kloos.

De leiders, de heren Vos, Kloos en Smink, hadden
het zeer druk, doch. mogen met voldoening op deze
kinderwedstrijden terugzien. Het strandfeest werd
besloten met een geanimeerde voetbalwedstrijd.

textïelkaar»ten
De uitreiking van de textielkaarten ge-
schied*
in het gymnastieklokaal van de
openbare lagere school D aan de
Heerenstraat
nog voor hen wier geslachtsnamen begint
met een van de letters:

R t.m. S op Maandag 12 Augustus;
T t.m. V op Dinsdag 13 Augustus;
W t.m. Z op Woensdag 14 Augustus;
A t.m. B op Donderdag 15 Augustus;
C t.m. D. op Vrydag 16 Augustus

De uren van uitr-elking zijn eenigszins ge-
wijzigd en thans vastgesteld als volgt:
's Middags van half 3 tot 6 uur en
's avonds van 7 tot 9 uur.
Alle stamkaarten moeten medegebracht wor-
den alsmede de behooriyk ingevulde textiel-
formulieren.

NEDERLANDS INDiE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

De Papoea's van Zd-Nw-Guinea planten in hun
tuinen, die wij hier boomgaarden zouden noemen,
Kokos- en Sagopalmen. Binnen in de stam der
sagopalmen bevindt zich merg, dat er uitgehaald
wordt, fijngemaakt, gewassen en gedroogd. (Wat
wij hier sago noemen is geen echte sago, maar
aardappelmeel).

DE „ZONNESTRAAL"-LOTEN ZIJN ER.
Het is een verheugend verschijnsel, dat bijna een

ieder geleidelijk meer belang in het werk van „Zon-
nestraal" gaat stellen.

De opbrengst der laatste collecte leverde hiervoor
het bewijs.

„Zonnestraal opent voor velen nieuwe mogelijk-
heden en helpt hen om hun plaats in de samen-
leving weder in te nemen.

„Zonnestraal" is het grote sanatorium "bij Hil-
versum, alwaar personen van alle gezindten herstel
kunnen vinden.

De moderne paviljoens en de ideale werkplaatsen
bieden de gelegenheid om een ieder In zijn vak te
laten arbeiden, opdat men gereed zal zijn voor het
dagelijkse leven, indien, men de inricbfting kan
verlaten.

Deze zogenaamde arbeids-therapie is een der
bijzondere kenmerken van „Zonnestraal". Een en
ander brengt echter grote kosten met zich en daar-
om wordt er een grote loterij georganiseerd, waar-
aan talrijke fraaie en kostbare prijzen verbonden
zijn.

Juist nu hangt er var^ het slagen dezer loterij zeer
veel af.

De loten kosten slechts een kwartje. Een leder
dient zich te verplaatsen in de toestand van de
zwakken, voor wien men de poort van de samen-
leving weer kan openen.

Vorig jaar werden er in Zandvoort 1500 loten ver-
kocht en thans ---- heeft mevr. Zegerius, Bilderdijk-
straat 6, weer een nieuwe voorraad, terwijl diverse
verkopers ook geheel belangeloos de loten verkopen.

Onthoud de kern: „Alle sterken voor de zwak-
ken"; hetgeen thans betekent „Koopt Zonnestraal-
loten".

TERUGGAAF MOTORRIJTUIGENBELASTING
OVER JULI. l

De Bond voor Bedrijfsverkeer in Nederland (B.
B.N.") bericht ons:

Zoals destijds door het Departement van Finan-
ciën is medegdeeld, zou teruggave van de motor -
rijtuigenbelasting worden verleend in verhouding
van het aantal dagen, waarover de kaart loopt tot
het aantal dagen, waarvan werd aangetoond, dat
men niet met het motorrijtuig op de openbare weg
had kunnen rijden.

Restitutie werd practisch slechts verleend, indien
in enig tijdvak de wagen had stilgestaan, omdat
vergunning door den Burgemeester was geweigerd.
Deze maatschaf kan over over Juli niet worden aan
gelegd, omdat de vergunningen sedert l Juli j.l.
voor een maand worden verleend.

Thans heeft het Departement van Financiën be-
paald :

„Indien het aantal dagen, dat de wagen niet ge-
reden heeft, voor de maand Juli niet nauwkeurig
kan worden bepaald, dient het zo spoedig mogelijk
te worden geschat, b.v. aan de verhouding tussen
de hoeveelheid motorbrandstof, die de houder is
toegewezen en de hoeveelheid, die hij onder nor-
male omstandigheden per maand verbruikte, doch
met inachtname van de mogelijkheid, dat de houder
nog benzine in voorraad had."

Ter verkrijging van restitutie van de belasting
over Juli kan men zich met den Ontvanger der Di-
recte Belastingen in verbinding stellen.

Een bijzondere regeling maakt het mogelijk, dat
van l Augustus a.s. af ieder, die in het bezit is van
een vergunning tot het verbruiken van motorbrand-
stof, desgewenst de z.g. 60-dagenkaart kan kopen,
welke l jaar geldig is en waarvan de kosten gelijk
zijn aan die van een. gewone driemaandenkaart
plus 3 pet.

Voorheen werd per jaar slechts één 60-dagen-
kaart verstrekt; de B.B.N. heeft erop aangedron-
gen om in de huidige omstandigheden meer 60-
dagenkaarteii per jaar voor dezelfde wagen beschik-
baar te stellen. Hieromtrent te nog een nadere re-
geling te verwachten.



Asthma, bronchitis
Vraagt gratis brochure omtrent de therapie
door middel van aulvere, allergeenvrije lucht.
(Ned. Octr. 48035)

„METECIN"
Beatrijsstraat 41, Rotterdam

Vert.: Noorder Amstellaan 44, Amsterdam.

TE KOOP: GKOOT DUIVENHOK, ook geschikt
als schuurtje, spoed. Te bevragen, bij

N.V. S. WATEBDRINKEB,
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 11 Aug. 10 uur: Ds. D, Tromp,
10 uur: Jongerensamenkomst, Jeugdgebouw, Aer-

denhout.
Woensdag 14 Aug. n.m. 8 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Bredcrodestraat 31

Zondag 10 uur: de heer Biem Visser,
nam. 5 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmawcg.

Zondag 11 Aug. 10 en 17 uur: Ds. Siertsema van
Haarlem .

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 11 Aug. 10.30: Prof. Dr. G. A. v.d. Bergh
van Eysinga.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de oude be-

waarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
„Ons Gebouw", Brugstraat 17

Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u.
Zaterdag 10 Aug. Einde v.d. Sabbath 10.06 uur.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. tijn.

Zatei'dag 10 Aug 10.32 10.59 4.17 4.33
Zondag 11 Aug 11.46 0.21 4.49 5.56
Maandag 12 Aug 1.09 -.- 6.04 6.18
Dinsdag 13 Aug 1.46 2.22 7.04 7.53
Woensdag 14 Aug 2.54 3.18 8.12 8.47
Donderdag 15 Aug 3.26 3.44 9.01 9.14
Vrijdag 16 Aug 3.58 4.05 9.44 9.56

KINDERSCHOENEN ZONDER BON.
Naar wij lezen is het met ingang van heden toe-

gestaan aan schoenwinkeliers schoenen te verkopen
tot en met maat 23.

Deze schoenen zullen kinderen van drie tot vier
jaar passen.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoten, Corrie Luyendijk en Annie

Piers behaalden het diploma costumière. Beiden
werden opgeleid door Modevakschool M. de Vries.

ONGEVAL.
Dinsdag had mevr. v.d. W., wonende aan de Zee-

straat, het ongeluk over een drempel te struikelen,
waardoor zjj enige verwondingen aan het gelaat en
een lichte hersenschudding opliep.

GESLAAGD.
Mej. C. van Weele slaagde voor het diploma kin-

derverzorging en hulp in de huishouding aan de
Nijverheidsschool te Haarlem.

ERNSTIG ONGEVAL.
Op de hoek van de Hogeweg en de Zuiderstraat

had een ernstig ongeval plaats. Een 14-jarig meisje
kwam met haar fiets uit de Zuiderstraat rijden en
lette waarschijnlijk niet op het verkeer dat van de
Hogeweg kwam. Het gevolg was, dat zij werd aan-
gereden door een vrachtwagen. Hevig bloedend
werd het meisje naar de woning van Dr. C. A. van
Eraassen overgebracht, die zeer ernstige verwon-
dingen aan de benen en een zware hersenschudding
constateerde. Per auto werd het meisje later naar
een ziekenhuis te Haarlem overgebracht.

OPENLUCHTCONCERT.
Dinsdagavond gaf de Zandvoortse Muziekkapel,

onder leiding van den heer B. van 't Hoff, op het
Tramplein een concert. Er bestond grote belang-
stelling voor deze openluchtuitvoering.

ARM GEBROKEN.
Een echtpaar uit Haarlem reed Zondag per rijwiel
op de Zeeweg ter hoogte van het gemeentelijk
kampeerterrein. Bij het uitwijken voor enige wiel-
rijders botsten man en vrouw tegen elkaar, waar-
door zy kwamen te vallen. De vrouw die gewond
bleek, werd eerst geholpen door den heer A. Loos,
lid van de E.H.B.O., waarbij bleek, dat zij haar
rechterarm had gebroken. Dr. C. A. van Praassen
vervoerde het slachtoffer per auto naar de Maria-
stichting te Haarlem.

Maandag weder aanvang verkoop

STRAND'
en BADKLEDING

Wollen Babygoederen, Trainingspakken voor heren.
Grote sortering Wol, Handwerkkleden, Glas, Porce-
lein, Aardewerk.

MAGAZIJN ^L I D E L ï/ E"
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

S T O O M W A S S E R I J „H O L L A N D l A" - Z A N D V O O R T
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink - Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

AANGEKOCHT INBOEDEL, w.o. Singer Trapnaai-
machine, 2-pers. Opklapbed, Ameublementen. Dres-
soir, z.g.n. Haardkachel, Kolenfornuis, Gordijnen,
Vloerbedekking, Ledikanten, Bedstellen enz. Alles
gaat voor billijke prijzen weer van de hand.

N.V. S. WATERDRINKER,
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

„OORLOG IN HET NOORDEN", door Schout-bü-
nacht b.d. Lützow. — Uitgave W. J. Ort,
"s Gravenhage. Prijs ƒ 0,25.

Nog altijd zijn de meningen vei'deeld over de oor-
zaak en de gebeurtenissen van de strijd in de Noor-
se watereu in begin April van dit jaar. Schout-bü-
nacht b.d. Lützow geeft daarop in dit werkje zijn
kijk. Hij gaat daarbij zeer grondig te werk, gelijk
hieruit blijkt, dat hij zijn historisch overzicht van
de wording van het zee-oorlogsrecht begint in de
Middeleeuwen, de tijd van de Likendelers, de Fli-
bustlers en Boekaniers. Hij bespreekt dan uitvoerig
het ontstaan van het conflict in Noorwegen en
geeft een pakkende beschrijving van de Duitse lan-
ding aan de Noorse kust.

Het boekje is rijk geïllustreerd met foto's uit de
bedoelde strijd en is een interessant document voor
de historie van de oorlog.

DANCING „LOEFHOECK"
Boulevard de Favange 46, telefoon 2299

DAGELIJKS 8.30 UUR n.m.

CHARLEY CERMAK
JAAP BRILL
van het „Gekroont Spinnewiel
CLAIR-DUTAL
Hongaarse dansen

tt

MATIGE PRIJZEN!

Sooiëteit „Zandvoort"
DAGELIJKS VANAF 23.30 TTDR.

Vervoergelegeahcid. voor onze clientèle!

Niet alleen
IN ONDERSTAANDE ARTIKELEN HEBBEN WIJ EEN GROTE VOORRAAD, DOCH
OOK IN

LUXE SOUVENIRS

Pianolampen vanaf f 4.25 Wandelwagens f 8.25Mooie strijkbouten f 2.25

Pracht sortering rijwielen
met remnaaf. Volle garantie

Belastinghouders, met opzetten 10 et
Verbeterde verduisteringskapjes 15 et
Philips verduisteringslampen 65 et

De nieuwste modellen kinderwagens f 27,50

HENK SCHUILENBURG
IS DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER ook voor reparaties.

GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Nog
bestaat de mogelijkheid

om voor uw bonnen

degelijk
schoen werk
te kopen.

Verder verkrijgbaar alle soorten Zomerschoenen
zonder bon.

Schoenhandel C* de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

BEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBB

STERING!
| Rolluiken en g
| verduisteringsramen %
n naar maatB
& Vraagt geheel vrijblüvend prijsopgave.
i i
g MARKIEZENFABRIEK g

g JAC. FRANSSEN •
% ORANJESTRAAT 14, Telefoon 3470 jg

BBBflBBBOBEBBBaHHflBflBBaBBBBBEBflBai

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke pryzen.

Gebruik voor inleggen van eieren t

SCHELPKALK
Schildersbedrijf
K, van tier Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

t
voor elke eerstvolgende

VEIL ING
kunnen dagelijks goederen ingebracht worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Kousen

Het adres vóór

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Paarderookvlees

Tongeworst Osserookvlees
Boterhamworst Schouderham
Bloedworst enz. enz.

Zoneier bon
Witte Stad-spaarstroken

trekkend op de H.A.C.O.-lüsten; Grote reductie per
briefje ƒ 3,25.

bij J, DE ROODE
GASTHUISPLEIN 2.

Zonnebrand-, Parfumerie- .en Toiletartikelen.

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw liaar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. - Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371
Zaterdagavond 9 uur gesloten.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Sigarenmagazün van

C. J. B A K K t R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

VILLA'S
te koop gevraagd
aan BOULEVARD
of DUINZIJDE
Geen tussen persoon.

;Br. met opgave van uiterste prijs onder no.
,41601 bur. Zandv.Crt., Gertenbachs Drukkerij

BIJ WIE

FIJNE VLEESWAREN?
Natuurlijk bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Iedere dag verse gekookte lever!
Telefoon 2105 's Avonds tot 12 uur geopend,

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. KOTMAN. (Nadruk verboden)

39. Een aap vindt, dat is welbekend,
In dieverü zijn element;
Het snoepen is zijn grootst gebrek;
Vriend Jim heeft dan ook danig trek,
Iets extra fijns te consumeren
En gaat de kasten Inspecteren;
Dat dit niet zo voorzichtig gaat,
Aanschouw j' op bovenstaande plaat!

40. Als elke kast is leeggegooid
En alles op de grond gestrooid,
Zet hu het keukenkraantje open
En laat het water zo maar lopen;
Steekt ui een bus vol stroop zijn kop,
Maar ditmaal heeft vriend Jim een strop,
Want ach, het hoofd van onzen held
Zit onbeweeg'ljjk vastgekneld!



'RECHTSBIJSTAND. Dag
uraardlngen, requesten ena
Bureau Kraneveld, Ja-
•cobtfnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ 1.—.

,TE KOOP;
•GEBRUIKTE HEBEN-
•«• DAMESRIJWIELEN,
zo goed als nieuw.
Grote Krocht 5.

Goed tehuis aangeboden
•voor

HOLLANDSE HERDER
•(reu, onder 't jaar).
Adres: H. de Grootstr. 15
Vrijdag en Zondagavond

•.thuis.

TE HUUR:
GEM. ZIT-SL.KAMEK

.met balcon en Sl.-Kamer
,str. water, voor direct a
ƒ 15 per week, gelegen,
/bij tramhalte Tol.
Br. bur. Zandv. Courant
•Gertenbaehs Drukkerij
-onder no. 41604.

Ter l Sept. te huur aan-
geboden voor doorlopend
-een gem or gestoff Suite
't zij boven of beneden,
•op goede stand aan klein
gezin of dame middelb.
leeft,
Bur. Zandvoortse Cour.

Gertenbachs Drukkery.
•onder no. 41603.

'TE KOOP AANGEB:
Prima ERRES RADIO

3 golflengten. Heeft ge-
tost ƒ 182,50, thans ƒ 65.
Te zien: Brederodestr. 44
beneden.

'TE KOOP: compleet
WECKTOESTEL

met 90 flessen in ver-
schillende maten. Prijs
nader overeen te komen.
Br. bur. Zandv. Courant,
.Gertenbachs Drukkery
"onder no. 41602.

TE KOOP: BAD
zo goed als nieuw, en een
kinderwagen in goede
staat.
Adres te bevragen bureau
v.d. Zandvoortse Cour,
Gertenbachs Drukkery

GEVRAAGD tegen Sept.

Huisje of Etage
eventueel gestoffeerd. Br.
m. prys en inl. ond. no.
2050 Wenslng's Adv. bur,
Haarlem, ,

GEVRAAGD:
flink KAMERMEISJE

Goede verdiensten.
Pension Braun, Dr, Joh.
Metzgerstaat 39.

Leesbibliotheek „Gelria"
is 's avonds na S uur en
's Zaterdags na 9 uur
gesloten.

SrH3SiCt zonder goede aardappelen I
per kilo p. 10 kilo

KLEINE ANDIJKER MUIZEN .... 5 et 45 et
KLEINE BLAUWEN 5 et 45 et
KLEINE DUINZAND 6 et 55 et
KLEINE BONTEN 6 et 55 et
ZEEUWSE BLAUWEN DRIELINGEN 6 et 55 et

per kilo p. 10 kilo
ANDIJKEB MUIZEN 7 et 65 et
DUINZAND PUIK 7 et 65 et
ZEEUWSE EIGENHEIMERS 7 et 65 et
BLAUWE EIGENHEIMERS 6 et 55 et
ZEEUWSE BONTEN 3 et 75 et

TE KOOP:
HERENFIETS

Duinweg 16.

TE KOOP:
JONGENSFIETS

Helmersstraat 7,
Na 2 uur.

TE KOOP AANGEB.:
1 PHILIPS RA1UO
wegens overeompleet.
Goed spelend. BUI prys.
v. Kinsbergenstraat 7.

GEVR. voor direct een
FLINK DAGMEISJE

zelfst. kunnende werken,
ƒ 7,— per week.
Kennemer Golfelub.

Jongedame VRAAGT
Eenv. gemeubileerde
ZIT-SLAAPKAMER

Br. met prysopgave enz.
Bur. Zandvoortse Cour.

Gertenbachs Drukkerg
onder no. 41605

ZEER BILLIJK TE HUUR
-voor klein gezin, direct of later:
Goed gem. of ongem. bei-étage
bestaande uit drie kamers, vrije keuken, gang en
W.C. Zeestraat '41.

"TE HUUR: een solied en goed onderhouden

HUIS
beneden: kamer en suite., keuken, kelder, tuin en
tuinhuis; boven: kamer "én suite, zy kamer, keuken,
(of badkamer), voor- en achterbalcon.
Geschikt voor 'twee kleine gezinnen.
ƒ 50,— pjn. gemeub.; ƒ 40,— pjn. ongemeubileerd.
Dr. Joh. Metzgerstraat 109.

Telefoon 2292 Telefoon 2292
TE KOOP GEVRAAGD:

•gehele of gedeeltelijke inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
trillijke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
"voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

SLECHTE'CIJFERS voor
MODERNE TALEN?
Dan naar:

J. Blom — Helmersstraat 21
oud-chef correspondent N.V. 'fc Raedthuys.
Billijke condities.

LOTERIJ
IS EEN KANSSPEL !!
Maar bij ons geen nieten!

-want wij leveren Ie kwaliteit

en fruitgroenten
•tegen een prüs voor iedere beurs.
'Steeds prijs voor uw geld!
'Ga daarom naar het van ouds bekende adres,,

Fa. v. h.
SWALTJESTRAAT 2

ter Wolbeek
TELEFOON 2889

Een goed kapsel
is hét

sieraad der vrouw

Mai&on Sfaitei
GROTE KROCHT 16 - Telefoon 2759
Vakkundige bediening.

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
en prijs
per liter ƒ 3,25
per V« liter f 1.65

Slijterü -Wijnhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654

PAT HAD U NIET «DACHT
•dal uw» •cho^ntja» «*»
lijn, al» nle5w K""?»"

-i „Vdee. 8««5«'««r* ""*IB het wartc, dat ••» JJJB«lelijke „•ohoonaialMr"'

SCHÖENMAKERIJ

EXTRA RECLJ&ÜTlEs
ZANDVOORTSE DUIN 8 et per kilo 10 kilo 75 et 25 kilo f 1.75
GROVE DUIN 6 et per kilo 10 kilo 50 et 25 kilo f 1.10
GROVE MUIZEN 6 et per kilo 10 kilo 55 et 25 kilo f 1.25
GROVE BLAUWEN 5 et per kilo 10 kilo 45 et 25 kilo f 1.00
Gratis schrabben. Hotels, Pensions en Inrichtingen extra korting. Horen en bezorgen zonder prijs-
verhoging. — Geef nu reeds' uw adres op voor prijs-opgaaf voor uw WINTER VOORRAAD. \VÜ verzeii-
den door het gehele land.

VAN DEUR
Zandvoort
HAARLEM

, HAARLEM-NRD
HEEMSTEDE

Kerkplein 8
GED. OUDEGRACHT 107
GEN. CRONJESTRAAT 12
BINNENWEG 46

Telefoon 2274
TELEFOON 14245
TELEFOON 15879
TELEFOON 29632

(Gevestigd sedert 1851)

Per l September
vestigen wij ook

een zaak in
AMSTERDAM

Telefoon 2289

Radio Technische School „Haarlem
ZIJLWEG 23

"

Opleiding radio-technïcias
Inschrijving geopend Dagschool-Avondschool. Prosp. kosteloos.

Theater5 ftionogsole
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 9 tot en met Donderdag 15 Augustus
7 dagen. Aanvang iedere avond 8.15 uur!
l VOORSTELLING PER AVOND.
Opvoering van een avontuurlijk filmwerk van de
zee en de liefde!

Brand
de Oceaan

Een Terra-film der U.F.A., met Hans Söhnker,
René Deltgen, Winnie Markus, Rudolf Ferna.ii. Re-
gie: Günther Rittau. — Een beklemmende, impo-
nerende film, die tegelijkertijd spanning, roman-
tiek en avontuur 'biedt. Een avonturenfilm van
groot formaat interessant en indrukwekkend.
Men zit tot het uiterste gespannen te kijken naar
dit even originele als krachtige verhaal van kerels
onder water van strijd en intrige.
VERDER EEN BUITENGEWOON BIJPROGRAM.
In ons voorprogramma, iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS

' Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.
Toegang boven de 18 jaar.

ATTENTIE! Bij slecht weer iedere middag half drie

FAMILIE-KI N DER-M ATI NEE
met opvoering van:

Watt en \ Watt in *t Paradijs
Een oerkomisch filmwerk, waarbij de lachsalvo's
niet uit de zaal zijn.
Amusant voor jong en oud. Entree 20-30-40 cent.

QÏQAU.1CDQ' AI!TnyfiTIE:i/ ZEESTRAAT i
oiKAIOtKè AUlUnflAlltK Telefoon 2860

automatieken
werken met

volle
verlichting

CROQUETTEN,
PATATES FRITES,
BELEGDE BROODJES,
KOFFIE 10 CENT,
enz. enz.

Coöperatie »>Aller Belang"
Met het oog op de verduistering zal tot
nader aankondiging de zaak des

Zaterdagsavonds
NA 9 UUR GESLOTEN ZIJN

Zandvoorts Verkooplokaal
BRtTGSTRAAT l

Veiling
van een partij hotelzilvei?
afkomstig van het Kurhaus, op

DINSDAG 13 AUGUSTUS a.s.
v.m. 10,30 uur, waarbij veel bestekken, ijscoupes,
bladen, koffieketels en diverse andere artikelen.
Bezichtiging op Maandag 12 Augustus van 10-4 uur

Taxateur J. Waterman
Deurwaarder Erbrink.

MEVROUW, Weet u waar u de
fijnste boter, kaas en eieren

haalt? In de
KAAS- EN EIERMIJN

van TH. VAN HAASTRECHT
SWALTJESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Woningbureau
J. H. TER WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 Hjnen)

TE HU UK: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deeltelijk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wij ons met huurinnen.

Gratis Inschrijven en Inlichtingen

M l E P V A N E G E R E N
D a m e s kap s t er
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANFLEIN 5 PLAN NOORD

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en xol&n
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat S
H. IIARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakvcldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

des middags gesloten
tussen 12.30 en 2 uur

Zaterdagsavonds
na 9.30 uur
a

Haltestraat I I , Telefoon 2612

ELECTRICITEÏT
OP ELK GEBIED

Telefoon 2201
Burgemeester Engelberlsstraat 9

Een PUNT vanbelang

is juist NU eea SOÜed
kledingstuk.
KLEDINGMAGAZIJN

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

Fa» v. Hensen
Coupeur-Bontwerker
Zomerpetten en Hoeden, alle
maten en modellen.
Zomerpantalons, enorme voor-
raad in fresco en gabardine.
Polo-shirts, div. modellen.
Costuums hangen in lange rijen
gereed, doe tijdig uw keus.
Nieuwe dessins, beslist alle ma-
ten

Fröbelartikelen
Leesbibliotheek

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7

BOEKHANDEL - STRANDARTIKELEN
POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS

"Wij hervatten Maandag onze
verkoop van

strand- en
bad kleding
NIEUWSTE MODELLEN
VOORDELIGE PRIJZEN

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32—34
Telefoon 2391

l3BBBB9&fl9HHHHHHHHHHBBBHBBHBHHHH

ÜSTEENSMA'S g
• Modelvleeshouwerij 8
BI houdt niet van opschepperij, jgj

doch verkoopt te allen tijd' IS

Eén kwaittefft m
O E BESTE// §
SCHOOLSTRAAT 3 TELEFOON 2703 Q

MHBHHHBBHKBHHHHBBHBBBBBHBBHHHHl1



Z A N D V O O R T S C H E

Verschijnt eiken Vrijdag.

Advertentie-tarief op aanvrage.

ADMINISTRATIE: GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 - Giro 9446

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 194«

D C O U R A
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIGINQ
v/VREEMDEUNGENVERKEER,,ZANDVOORT''

(Scmi-Omciëel)

in exploitatie bij Gertenbachs Drukker i j
Achterweg l - Zandvoort - Telefoon 2135
Redacteur: G. Kiefer, wd Directeur der V.V.V.

Wielerwedstrijden om het
kampioenschap van Neder-
land door de N*W*U*

"Wij ontvingen bericht van Gedeputeerde Staten
dat toestemming is verleend de' groote wegwedstrijd
om het; kampioenschap van Nederland op Zondag
18 Augustus a,s. te doen plaats vinden, welke aan-
vankelijk op Zaterdag 17 Augustus was bepaald.

Het zal onze lezers duidelijk zijn dat men bij het
geven van een dergelijke wedstrijd op Zondag op
«en enorme belangstelling van de zijde van het
publiek mag rekenen.

De laatste jaren is deze wedstrijd in het zuiden
des lands gehouden. Het is dan ook een verheu-
gend feit dat het is mogen gelukken, dit belangrijk
gebeuren voor Zandvoort, te kunnen reserveeren.

Als u bedenkt dat vorig jaar deze wedstrijd be-
zocht werd door ongeveer 50.000 menschen, dan
kunt U er van op aan dat ook Zandvoort dien dag
handen te kort zal komen.

AAN ONZE HELPERS.
Gezien de te verwachten drukte zouden wij U nu

reeds willen verzoeken die datum voor ons vrij te
houden.

Het ligt in de bedoeling U in het midden der
week voor een bespreking bijeen te roepen, waarvan
TT nog nader bericht krijgt.

Gaarne houden wij ons voor meerdere hulp be-
treffende kassiers en controleurs aanbevolen. Aan-
melden V.V.V. Stationsplein.

WAT HET PUBLIEK VAN DE RACES MOET
WETEN.

Allereerst de entree-prijs.
Deze is bijzonder laag gehouden en bedraagt ƒ 0,30
belasting inbegrepen.

Om onnoodig wachten aan de loketten te voor-
komen raden wij U aan U vooruit van plaatsbe-
•wijzen te voorzien.

Voorverkoop vindt plaats vanaf Dinsdag 13 Aug.
aan ons bureau Stationsplein.

DE WEDSTRIJD EN ONZE LEDEN.
De Wielerwedstrijden zijn voor onze V.V.V.-leden

•gratis toegankelijk op vertoon van Diploma 1939-
1940.

TENTJES OP WEDSTRIJD-TERREIN.
Beroepsventers (inwoners der gemeente) kunnen

aich tot de Politie wenden voor Woensdag 15 Aug-.
tot verkrijging van een gratis standplaats welke
door de Politie wordt aangewezen.

Officiëele badgastenlij s t
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie-
bureau van de V.V.V., Stationsplein.
Opgave van 6 Aug. 1940 Nadruk verboden.

SPREEKUREN:

C. A. VAN FRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef.
2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
C. A. H. GERKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon 2499,
Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
C. J. TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058.
Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur.
MEVR. DIJKSTRA, arts. Spreekuur: 1-2 uur. Clara
Stichting, Kostverlorenstraat 93, telefoon 2177.
W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag
7-8 uur.
A. A. NORDEN, Tandarts, Kostverlorenstraat 49,
.telefoon 2619. Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6 en
7-8 uur n.m.; Zaterdag 2-6 uur njn.
TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlO-11.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak
INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.
BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken
Donderdagmorgen van 10-11 uur.
DIERENHULP, afd. Zandvoort v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adviseur Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag- en
Vrijdagavond 7.30-8 uur. Secretariaat: Haltestr. 51.

APOTHEKEN,
De Zandvoortsche Apotheek, Haltestraat 8, tel. 2389.
De Artsen Gerke en Tichelaar hebben Apotheek
aan huis.

CAFE-RESTAURANTS, DANCINGS, CABARET
Groot Badhuis, Badhuispl., Diri.Sterkenburg 2141
Cabaret-Dancing „Modern", Stationsplein .. 2550
Café-Resfcaurant „Mustert", Strandweg 2364
Café-Dancing „Noorderbad", Zeeweg 80 2627
Pavillon Riche, Boulevard de Pavauge 11 2038
Sociëteit „Zandvoort", Huize Loefhoeck, Boul.
de Pavauge 46 2209
Stein's Hotel-Café-Rest., Boul. de Pavauge 30 2161
Trocadero, Boul. de Pavauge 29 2908
Zuiderbad, Boulevard Paulus Loot 2991
Bodega Petrovitch, Strandweg 7-9 2493
Grand Hotel, Boulev. Barnaart, Dansen

„Hauskapelle" 2503
Bodega „Muluru", Strandweg 2925

NOORDERBAD
ZEEWEG
ZEE- EN ZONNEBAD
CAFE-DANCING

Zwembad in de duinreep
Ideaal familie-strand
Verhuur van strandstoelen en dagtentcn

Zaterdag en Zondag

r
Kwaamt gy naar Zandvoort
En niet naar 't Noorderbad?
Dan hebt gij eten,
Maar ZONDER zout gehad.

Amerongen, mevr., Boul. de Pav. 25 3
Asscher, L., Boul. de Fav. 25 l
Amsing, M., v.Speykstr. 4 2
Asscher, J., v.Speykstr. 8 . 7
Amesz, P., Metzgerstr. 69
Aue-Bakker, A., Koninginnew. 32 l
Adelaar, H., Brederodestr. 55 6
Apt, mej. A. Hoogeweg 69 "l
Aalberg, fam., Brederodestr. 75 4
Askenasü, A. W:, Boul. Barn. l 2

B.
Bersma, mevr., Brederodestr. 36 2
Bruinsma, A., Brederodestr. 36 3
Brandt, N,, Boul. de Pav. 21 2
Broek, G. J., Gr. Krocht 25 6
Brautigam, J., Kostverl.str. 37a 6
Bruins, P., Haarl.str. 46 4
Bruinsma, P. H., Boul. de Pav. l 3
Bennecke, fam., Metzgerstr. 86 3
Buikema, J., Zeestraat 20 l
Bruins, L., Koninginneweg 32 4
Boijen, L. v., Badhuispl. 2 2
Bussy, J. K. de, Boul. P. Loot 5 2
Bakels, G., Brederodestr. 26 8
Bierens, P. A., Zeestraat 57 2
Buitenweg, Brederodestr. 12 7
Burgers, W., Kostverlorenstr. 58 6
Brouwers, G., Boul. de Fav. 21 2
Berends, P., Kanaalweg 35 5
Bijvoet, J., Gr. Krocht 37 5
Bosman, O., Kerkstr. 38 3
Bas, C. A. de, Schoolstr. 11 3
Bhjboom, J., Princesseweg 7
Bout, M. E. v.d. Vuurtorenpad 7 l
Baardscheer, J., Zeestr. 20 2
Bouwman, L., v. Kinsbergenstr. l l
Beer, L. de, Boul. de Fav. l 3
Bergen, E. J. v.d., Badhuispl. 2 3
Brand, fam., Boul. de Pav. 44 3
Bloemendaal, W. P., Badhuispl. 2 2
Bolle, J., Badhuispl. 2 2
Berkemeijer, J., Metzgerstr. 69 2
Boers, Fr., Mauritsstr. 16 l
Bijl, B. C. v.d., Spoorstr. 23 3
Bennekes, M., Trompstr. 15 5
Blij, mevr., Engelbertstr. 46 l
Bonnekamp, fam., Engelbertsstr. 46 5
Balte, J., Engelbertsstr. 46 l
Broekhuizen, mevr., Metzgerstr. 39 2

C.
Cordes, M. E., Metzgerstr. 69 l
Cortissos, L., Metzgerstr. 47 . 4
Cappelman, A., Vuurtorenpad 7 2
Coaton, fam., Vuurtorenpad 7 5
Commenée, E., Parallelweg 45 4
Cuperus, B., Brederodestr 134 3
Cune, M., Zeestr. 62 7
Cohen, mevr., Hoogeweg 3 l

D.
Dijkman, fam., Stationsstraat 2a 3
Daudy, H. J. D., ? 2
Duschmtz, P., Bentv.weg 10 4
Deutekom, J., Badhuispl. 2 2
Danz-Breuker, M., Brederodstr. 43 S
Duijn, G. v.d., Stranüweg 10 5
Dam, M. v., Badhuispl. 2 l
Dekhuizen, Mr.,M.M.J.,Bred.str. 125a 6
Degens, A., Bakkerstr. 2 4
Diepeveen, A. C., Metzgerstr. 51 5
Doof, S., Zeestraat 62 4
Dobsowitzky, B. A., Boul. de Fav. 20 l
Dekker, J. G. M., Boul. de Pav. 20 l
Dresden, fam., Boul. de Pav. 16 6
Duijvis-Thomas, fam., Badhuispl.2 2
Dikotter, F., Hoogeweg 78 4
Duijff, G., Badhuispl. 2 5

E.
Eags, W., O. Parkstr. 66 6
Ewijk, L. H„ Marisstraat 35 9
Epmeijer, A. J., Hoogeweg 69 l
Eldik-Eggersman, fam. v.,-Vuurt.p.7 l
Erve, W. v.d, Hoogeweg 48 8
Eisenberg H., Brederodestr. 44 l
Exter, E., Willemstr. 3 5
Eggerding, B. A., Helmersstraat 8 l

F.
Fisscher, S., Strandweg 10 l
Frank, N., Koningstraat 29 4
Fraassen-Groostil, wed. Engelbjstr.14 3
Piege, J. C., KostverLstr. 58 5

Pranschman, mevr., Zeestr. 36 l
Feijen, M. P., Zandv.laan 141 5
Fillet, C., Hoogeweg 9 4
Friedman, A., Haarl^tr. 66 5
Fortenzer, L., Boul. de Fav. 20 3
Frantzen, M. S., Pred. Hendrikstr.5 2
Frank, S., Zeestraat 36 i
Fleisteen J. W., Metzgerstr. 69 3

G.
Greve, M., Badhuispl. 2 5
Graaf, K. de, Hoogeweg 63z 4
Guggenheim, P., Brederodestr. 23 2
Gosman, W., Willemstr. 5 3
Gonlag, W. Engelb.str. 86 5
Gerrits, A., A. Engelbertsstr. 36 3
Gerhards, C., Boul. P. Loot 20 6
Goster, F. de, Boul. Barn. 2 l
Gulik, P. -J. v., Metzgerstr. 134 7
Grader, G., Boul. de Pav. 15 2
Glas, J. v.d., Brederodestr. 75 3
Gelder, B. J., Badhuispl. 2 2
Goldwasser, fam., Boul. de Fav. 25 5
Goor, J. v., Boul. de Fav. 18 3

H.
Huijsink, Princesseweg 27 3
Horst, J. H., Badhuispl. 7 4
Heume, H. v., Engelb.str. 14 ot dBijs
Heume, H. v., Spoorstr. 12 2
Haren, A. J. v., Engelb.str. 14 l
Heerholts, A. J., Engelb.str. 107 2
Haak, C., Badhuispl. 2 i
Hazebos, A., Bakkerstr. 2 4
Haitsma-Mullier, H., Bred.str. 88 6
Harraveld, A. H., O.Farkstr. 25 5
Helenius, J. M., Kostverlorenstr. 58 6
Haaft, J. 't, v. Speykstr. 12a 5
Hagha, W. F. ter, Brugstr. 3 3
Heijst, P. B. v., Brederodestr. 43 ^4
Hartog, fam., Vuurtorenpad 7 2
Heeren, M., Zeestraat 20 4
Haverlack, B., Boul. de Fav. l 4
Holtmerens, J., Boul. de Pav. l 3
Houtman, J., Metzgersfcr. 86 2
Houweling, Mauritsstr. 16 l
Hovet, J. C., Princesseweg 27 2
Heemstra, E. J., ? 2
Heesch.L., Zeestraat 62 3
Heiman, M., Hoogeweg 3 l
Hamel, A., Boul. de Fav. 25 l

J.
Jongejan, E. B., Pakveldstr. 4 2
Jonge, P. B. de, Kerkplein 7 2
Janssen, G., Hoogeweg 21a 8
Jas, A. C., Badhuispl. 2 3
Jantzen, A., Kostverlorenstr. 58 7
Johanknecht, L., Badhuispl. 2 l
Jelinck, F. J., Engelb^tr. 14 2

K.
Kukoreit, W. ?? l
Katerer, J., ? i
Koning, J. W. P., Langelaan 10 2
Kortebein, J.H., Kostverlorenstr. 88a 6
Kruistinga, fani., Parallelweg 25 3
Kalteren, H. v., Brederodestr. 23 l
Konijn, J., Haarl.str. 66 5
Knotter, H., Boul. Barn. 18 4
Klötser, J. W., Brederodestr 45 7
Kant, N., Pakveldstr. 34 3
Knappert, K., Marnixstr. 15 5
Klerk, G., Kostverlorenstr. 58 5
Koppijn, P., Gerkestr. 30 r 3
Kreymborg, P.., Boul. P. Loot 46 5
Koopman, G. J., Boul. de Fav. 18 2
Kaak, G. P. J., Oldenbarneveldstr.4 l
Kokoskij, D., Boul. de Pav. 44 l
Kolen, C. M., Badhuispl. 2 l
Kuhl, H., Boul. de Fav. 18 2
Kamminga, W., Boul. de Fav. 18 l
Kalkstein, D., Metzgerstr. 39 l
Krofks, W., Engelb.str. 103a 4
Kern, fam., Engelbertsstr. 46 3
Kreisling, G., Hoogeweg 3 l
Kirschenbaum, fam., Boul. de Fav.25 3
Kosten, fam., Boul. de Pav. 25 5
Krijger, A., Zeestraat 43 4
Kop, N. N., Willemstraat 23 7

L.
Linden, M. A. v.d., Boul. de Pav. 20 2
Leeuwen, fam. v., Boul. de Fav. 10 5
Lingen, D. Vjd., Metzgerstr. 93 4
Laat, J. T. H. de, Parallelweg 11 4

Lankhof, G., ZandvJaan 117 6
Laan, H. v.d. Hoogeweg 58 4
Lotz, fam., Kostverlorenstr. 15 4
Leusen, A. K. v., Kerkstr. 13 2
Lugt, C. H., Vuurtorenpad 7 3
Loos, K., Vuurtorenpad 7 3
Laoh, mevr. J. P. M., Bred-str. 75 2
Lissouwer, L., Boul. de Fav. l 3
Lombaars, W., Boul. P. Loot 2 3
Leuvink, C. W., Boul. P. Loot 2 5
Lucherath, E., O. Parkstraat 61 4
Lesser, W., O.Parkstraat 6 4
Leeuw, I. de, Metzgerstr. 86 2
Looijer, J. A., C.Huygenstr. 22 3
Lerrier, R., C.Huyensstr. 22 l
Löwenthal, M., Badhuispl. 2 l
Leeuw, J. de, Badhuispl. 2 3
Lange, mevr. de, Boul. Barn. 5 2
Langeveld, J., Boul. de Fav. 42 2
Laufkotter, J., Boul. de Fav. 42 3
Loghum, H. v., Badhuispl. 2 4
Lederman, fam., Boul. de Fav. 25 2

M.
Meijzel, mevr., Vondellaan 4 3
Meyer, S., Kostverlorenstr. 68 3
Mayiand, F. W. G., Engelb.str. 74 5
Marcus, S., Boul. de Fav. l 2
Maas, fam. v.d., Boul. de Fav. 8 5
Mooier, H., Metzgerstr. 86 2

jMooijen, A. G., Nassaupl. 7 5
'Marcus, D., Metzgerstraat 93 2
Meyer, G., Zeestraat 20 2
Mulder, D., ? 2
Michels, L., O.Parfcstr. 25 2
Middehoff, A.M.C.J., Oldeb.str. 4 -l
Menseroll, G. J., Dr. Smitsstraat 6 5
Martens, A., Metzgerstr. 86 l
Michel, A., Metzgerstr. 86 2
Moes, mevr. R., C.Huygenstr. 22 l
Metzelaar, H., Boul. de Fav. 20 l
Meesman, J. H., Badhuispl. 2 3
Muller, K., Koningstr. 35 5
Mazereeuw, G., Trompstraat 15 l
Muller, H., Metzgerstraat 39 2

O.
Oostdijk, J.G.H., Nassaupl. 7 3
Oltman, W. G., Koningstraat 371 6
Ochse-Preiwald, A. R., Engelb.str. 50 7

P.
Premzler, H.W.J., v. Speykstr. 13a 4
Pachauth, C., v. Kinsbergenstr. l l
Pol, J., Kostverlorenstraat 59 3
Poeder, J., Metzgerstr. 86 l
Pet, J., Engelbertsstr. 32 4
Peters, P., Koninginneweg 26 4
Polak, J., Schoolstr, 11 3
Pels, J. H., Haltestraat 76 7
Paternotte, T., Vuurt.pad 7 l
Polak, J., Badhuispl. 2 2
Prins, fam., Engelbertsstr. 46 2
Reekum, C. C. v., Trompstr. 15 l
Reindorp, M., Brederodestr. 44 3
Ridder, J. de, da Costaplein 5 5

R.
Rubens, H., Metzgerstr. 120 5
Ruijter, P. de, Schoolplein 2a 3
Raaijen, P., Brederodestr. 96 4
Remmeler, J., Engelbertsstr. 107 2
Remmelts, W. C., Brederodestr. 82 6
Roding, J., Pakveldstr. 8 3
Russell, W.M.J., Oldenbjstr. 4 l
Randaij, B.H.G.J., Oldenb.str. 4 l
Rosenfeld, S., Boul. de Fav. l l
Roode, fam. de, Koningstr. 31 4
Rigteren, A., Boul. de Fav. 44 5
Roos, fam., Boul. de Fav. 16 2
Rienstra van Stuivenzande, fam.,

Badhuisplein 2 2
Radthe, W., Metzgerstr. 69 3
Roozendaal, mej., Metzgerstr. 69 l
Rooker, J., Boul. de Fav. 18 l
Ree, mej. v., Gr. Krocht l l
Riemersma, fam., Gr. Krocht l 4

S.
Speijer, J. R., Zeestraat 14 5
Schuitsloot, F., Kruisstr. 14 3
Scherf, A. H., O-Parkstr. 7 5
Schellekens, C. J., Baan 20 4
Stoel, H., Boul. de Pav. 42 l
Schalk, mej. J. C., v., Trompstr. 15 l
Sussmann, Fr., Hoogeweg 3 3
Staak, J.M.C. v.d., Bred.str. 75 2
Stoffelen, P., Boul. de Fav. 20 2-
Schuurman, W., v. Kinsbergenstr. l 2
Schuurman, H., Oranjestr. 14 6
Strikkers, H., Kostverlorenstr. 78 5
Staak, J.v.d., Haarlemmerstr. 44 8
Stevens, S., Boul. de Pav. l • 3
Simonis, fam., Boul. de Fav. 7 8
Strebe, W., Metzgerstraat 69 2
Santcroos, J., Brederodestr. 23 5
Soep, A., Boul. P. Loot 5 6
Swaan, A., Boul. P. Loot 5 3

Schotte, M., Brederodestr. 161 3"
Schlldmeijer, J., Pakveldstr. 24 5/
Sczalten, A. D., Brederodestr. 169 6>
Simons, E., Duüïweg 16 -. 4
Saanen, H. v., Brederodestr. 187 7i
Slemmer, H., Engelberstraat 107 2
Smits, J. P., Engelbertsstr. 36 4.
Schut, B., Bredelrodestr. 88 6.
Schooneveld, wed. J.D., Bred.str. 76 6
Steensma, A., Hoogeweg 69 2
Stoppelman, fam., O.Parkstr. 43 &
Swart, A., Vuurtorenpad 7 5
Stokvis, S., Vuurtorenpad 7 • 2
Sauwsch, H., Vuurtorenpad 7 2,
Schaar, v.d., Vuurtorenpad 7 l
Steketee, L. G., v. Kinsbergenstr. l l
Schelfhout, A., Boul. P. Loot 2 4.
Schmit-Jongbloed, H.W., Hoogew.48 2
Schmitz, mej.M.A.T., Boul. de Fav.20 1.
Stokvis, mevr. Boul. de Pav. 20 L
Strijdf, A. M., C.Huygenstr. 22 2
Smith, G. de, Boul. de Barn. l l
Sons, M., Boul. de Fav. 20 3
Stoppelsteen, B., Badhuispl. 2 i
Sluizer, fam., Badhuispl. 2 2
Schutte, L., Badhuispl. 2 2
Springer, fam., Boul. de Pav. 25 5
Sajet, G., Boul. de Fav. 25 2-
Straten, I. v., Boul. de Fav. 25 • 2
Schmidt, fam., Badhuispl. 2 2
Seegers, fam., Metzgerstr. 69 2
Snijder, H. K., Boul. de Fav. 18 l
Stoffelmans, N., Boul .de Fav. 18 4
Stopper, L., Metzgerstr. 69 L
Swart, mevr., Boul. de Fav. 25 2
Stoppelaal-, J., Boul. de Fav. 18 2
Salentij, J„ Gr. Krocht l 2'
Schoen, A. A., Helmersstr. 8 L
Snoek, J., Zeestraat 43 1-

T.
Tannenbaum, H., Bentv.weg 10 3
Thomas, J., Kostv.str. 76 4*
Tap, F. B., Engelb^tr. 14 1-
Thomas, H. J., Badhuispl. 2 2
Temmink, G., Boul. de Fav. 15 2.
Togt, D. P. v.d. Kostverljstr. 58 3
Trannê, M. M., Vuurtorenpad 7 3
Tol, R. K., Heemskerkstr. 12 S-
Tichrooy J., Koninginneweg 2a 3
Tepper, N., ? 2
Telkamp, J. H., Badhuisplein 2 l
Toks, H., Boul. de Fav. 18 L
Tetwitsk, L., Boul. de Fav. 18 2
Tjabbes, P. T., Brederoedstr. 43 4'
Tiel, K. v., O.Parkstr. 9a 3-
Tjabbes, P. T., Brederodestr. 43 4;

tr.
Ulrici, M. A., Engelbertsstr. 48 3
Uit den Boogaard,M., Boul.de Fav.42 r

V.
Verheij, A. S. M., Spoorb.str. 18 4
Vetter, N. H., Boul. P. Loot 5 4-
Vogtschmidt, F. R., Brederodestr. 96 4
Vries, J. de, v. Kinsbergenstr. l l
Vos, A., Boul. de Fav. l ' 4
Volkmans, A., Boul. P. Loot 2 3
Vermeer, W., ? 2
Vreeken, F., Koningstr. 60 T
Vermeeren, M., Metzgerstr. 96 l
Verheyen, J. A., Boul. Barnaart 5 l
Vü'gh, A. J. v.d., Boul. Barn. l l
Vleugel, H., Metzgerstr. 49 2
Vendeloo, J. W. v., .Haarl.str. 29 4
Vos, M., Zeestraat 31 5
Vincent, H., Trompstr. 15 2

W.
Wakker, A. v.d., Kerkplein 7 3
Wricht, C. v.d. Nassauplein 7 3
Weteling, C., Spoorstr. 12 6
Wessels, J. A., Boul. P. Loot 5 4
Wolf, H., Kerkstraat 27 4
Wolthuis, B., HaarLstr. 52 6'
Wijn, A., Boul. de Fav. 15 l
Wringer, G. A. de, Boul. de Fav. 15 1
Westerik, Z. E., Heemskerkstr. l 4
wysman, H. S., Brederodestraat 48 5 •
Weysman, I. H., Zeestraat 23 3
Wevering, fam., Vuurtorenpad 7 3
Wünhuizen, fam., Vuurtorenpad 7 2.
Warnatsch, P., Zeestraat 20 2
Wubbe, J., Boul. P. Loot 2 T
Weijmars, G. H., Badhuispl. 2 l
Wafelbakker, D., Metzgerstr. 86 3
wysmuller, B., Metzgerstr. 86 2.
Wit, O. de, Badhuislpein • l
Witten, N., Hoogeweg 3 l
Werner, M. A. Zeestraat 57 3
Woud, M. v.d., Zeestraat 43 . 2

Z.
Zahlberg, C., Zeestraat 36 4'
Zwaab, A., v. Kinsbergenstr. l l
Zwart. P. de, Kostverlorenstr. 100 1-
Zetten, E., Kostverl.straat 100 l
Zwiansky, J., Brederodestraat 44 l

WAT MAG EN WAT NIET MAG.
KAMPEEREN is alleen toegestaan aan het strand
Moord. Eerst melden Politie-post op het strand. Zie
borden.

Verboden is:
A. het strand met motorrijtuigen of rijwielen te

beryden;
B. op de voetpaden, toegang gevende tot het

strand, motorrytuigen, rywielen en voertuigen te
plaatsen of rijwielen te laten liggen, voorts op het
strand motorrytuigen. of rywielen te plaatsen
of te laten liggen (het plaatsen van rywielen tegen
de draadversperring van de duinreep op de duin-
reep is niet verboden).

C. rijwielen te plaatsen op Boulevard en zü'stra-
ten.

D. in zee te baden of zich in badcostuum te be-
vinden op het strand in pacht bij de gemeente
Zandvoort anders dan met gebruikmaking van een
mdinrichting (op enkele plaatsen, door borden aan-
jeduid, wordt het baden in zee toegestaan, mits in
zwem-COSTUUM) in de Zuid voorby Post Red-
dingsbrigade en in Noord op het strandgedeelte
voorby de laatste villa aan den Zeeweg. Let op de
morden!

POST- EN TELEGRAAFKANTOOR.
Het postkantoor is opengesteld op werkdagen voor:
a. Zegelverkoop van 8-19.30. Zaterdags tot 16. Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, Omzet-
zegels en Statistiekzegels alleen van 9-16.

b. Pakketpost van 8-19.30. Zaterdags tot 16.
Postwisseldienst, Quitantiedienst, Postchèque-
en Girodienst, Ryksverzekeringsbank, van 8.30-
15.00.

d. Rykspostspaarbank Belastingdienst, van 9-19.30
Zaterdags tot 16.

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9-14. Za-
terdags niet.
Het telegraafkantoor is geopend van 8-20 uur.
Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat
de gelegenheid tot telefoneeren doorloopend dagen

•nacht. Voor niet-aangeslotenen eveneens in de cel-
len geplaatst: Kerkplein, Stationsplein, Boulevard
Paulus Loot en Kostverlorenstraat hoek Zandvoort-
schelaan.

Zon- en Feestdagen:
Het Post- en Telegraaf-kantoor is opengesteld van
8-9. Vanaf l Juli-1 September voor telegraaf ook
van 13-14.
Gelegenheid tot afhalen der correspondentie van
9-9.30.

BUSLICHTINGEN HOOFDPOSTKANTOOR:
Werkdag-en: 6.30, 9.30,11.30, 17.30, 20.30.
Zon- en feestdagen: 6.30.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.15, 8.15, 10.15, 16.15 (extra lichting),
19.15.
Zon- en feestdagen: 5.15.

POSTZEGELAUTOMATEN.
Aanwezig aan het Postkantoor en aan den zuide-
lyken muur van het Station op het Stationsplein.
Verkrygbaar zegels van IVa en 5 cents. Aan het
Postkantoor bovendien, een briefkaartautomaat.

Goede lectuur
heeft altijd nut!

3153 Marsh, H. R., De wraak van Jerry de zwyger
3157 Pendexter. H., Gouddorst en kruitdamp.
3171 Richmond, G. S., Nancy's ideaal.
3161 Rothberg, Gert., Heidi vindt het geluk.
3141* SiUevoldt, N. De schimmel van IV C.
3142 Stoddard, Ch. Mac. Lean v.d. mounties.
3155* Baum, L. Th. De grote tovenaar van Oz.
3152 Beeding, F., Het was geen ongeluk.
3170 Berry, R. A. De verloren goudmijn.
3151 Boissevain, D. Discrete dood.
3146 Bremster, E. Een slechte vrouw?
3149 Cole, J. Schoten in de Zilvervallei.
3150 Colter, E. Ratelslangen.
3164 Coolidge, D. Geld en kruit.
3154 Doran, J. De weg naar het geluk.
3169 Grccory, Jackson. Het geheim van de rancho-
3143 Ham, Bertie. De roman van een avonturier.
3147 Liefde en misdaad op Aarmonde..
3158 Haucfc, Platt. Juliette en Co Mode Engros..
3168 Henny, Ine. Hoogtepunt.
3161 Kanel, Rösy v. Doolweg der liefde.
3145 Williams, W. Vrouwen die durven.
3162 Ypma, Jo. Sjouke Als Hannerna..

Leesbibliotheek „Gelria"
Gertenbachs Drukkerij

's Middag tussen 12.30 en 1.30 uur;
's Avonds na 8 uur gesloten. Zaterdags na 9 uur»
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ZANDVOORTS
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S .WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lu

Giro no. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bij contract en in de badgasbenhj'st speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

LUCHTBESCHEBMINGSDIENST.
De verduistering moet beter worden.

Velen wachten met het afschermen van de lich-
ten tot hét waarschuwingsteken van het personeel
van de Luchtbesehermingsdienst.

Dat is niet juist.
Ik wijs er nogmaals nadrukkelijk op dat onmid-

dellijk na.zonsondergang het verbod omtrent het
niet zichtbaar zijn van verlichting in werking treedt.

Wordt na zonsondergang nog licht waargenomen
dan zal niet meer worden gewaarschuwd, doch da-
delijk proces-verbaal worden opgemaakt.

Het Hoofd van de Luchtbesehermingsdienst
P. VAN DER MIJE.

DISTRIBUTIEKANTOOR ZANDVOORT

Distributie van petroleum
voor verlichtings-doeleinden

huishoudelijk gebruik
Op het plaatselijk distributiekantoor, Halte-
straat 4, zijn formulieren verkrijgbaar voor
degenen die petroleum voor bovengenoemd
doel noodig hebben. De formulieren moeten
uiterlijk op Dinsdag 20 Augustus 1940, des
middags l uur bij ihet plaatselijk distributie-
kantoor zijn ingeleverd.

CONCERT-AVOND GEORGE HAMEL.
De pianist George Hamel gaf Vrijdag 9 Augustus

een tweede piano-avond in huize Loefhoeck, Noord-
Boulevard te Zandvoort.

Dirk Schafer zegt in een zijner aphorismen: „Aan
zijn programma's kent men reeds de aard des kun-
stenaars."

We doelen hier niet alleen op de - programma-
keuze, doch ook op het persoonlijke van Hamels
spel.

Zo vallen de beide Valerius-liederen „Waer dat
men sich al keerd of wend" en ,.Merck toch hoe
sterck", hoe goed ook gespeeld, wel even uit het
kader van een piano-recital. Eveneens waren het
beroemde „Largo" van Haendel en het geliebte
Standenen „Leise flehen meine Lieder" van Schu-
bert niet op hun plaats. Het laatste zou alleen ge-
rechtvaardigd kunnen worden, indien de pianist
inplaats van een simpele weergave van het lied,
de zo dankbare bewerking voor klavier van Liszt
had genomen. Deze uitersten vindt men enigszins
in Hamels spel terug. Men neemt rjaast fijne pia-
nissimi, soms overdreven forti waar, naast een lo-
gisch tempo, soms een misplaatst rubato. Zien we
echter deze dingen over 't hoofd, dan domineert
er een heel voornaam iets, n.l. 'n niet te miskennen
muzikaliteit, die vooral bij Schubert en Chopin op
de voorgrond kwam. Nu eens als vooruit berekend
effect, dan weer als ingeving van het ogenblik,
impulsief, soms raadselachtig-vreemd; maar toch
boeiend, de uiting van een gevoelig kunstenaar.

Jammers was 't, dat de pianist geen beter instru-
ment ter beschikking had. Er stond een gebruikte
Steynway Salonvleugel, die den speler dikwijls een
goed berekend toucher deed mislukken; o.m. bij een
tertsenloopje in Scarlatti en een paar fijne-mo-
tiefjes in Mozart.

Eén ding menen wy na 'het horen van Hamels
spel wel te mogen vaststellen, n.l. dat de pianist
van top tot teen romantisch voelt. Er was zeer veel
goeds in Mozarts „Fantasie" C moll en zeker ook
wel in 's meesters „Sonate A-dur con variazione",
(vooral de Turkse mars).

Hamels vertolking der klassieke stonden niet op
't zelfde niveau als die der romantische meesters;
vooral wat het technische betrof. Heus, er liep hier
en daar wel eens een addertje door het groene gras.
Bij Schubert kwam Hamel pas recht in zijn ele-
ment. Hier kregen we een alleszins te waarderen
cantabile-spel te horen. Ook in „Aufschwung" en
„Warum?" van Schumann viel veel schoons te ge-
nieten. Tot slot „Valse brillante" Op. 34 no. l van
Chopin, die met Schubert tot de beste interpreta-
tles van de avond behoorden, voordrachten welke
wij zullen onthouden als glanspunten van deze wei-
geslaagde klavier-avond.

Een zeer aandachtig publiek was tegenwoordig en
liet zich niet onbetuigd in zijn bijval.

Deze avond werd aangeboden door de Duitse
Commandant alhier, welke zeer wordt geappreci-
eerd.

JAC. BONSET.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 2 tot en met 8 Augustus 1940.

Geboren: Jan, zoon van H. J. Verburg en A. M.
L. Fischer, Haarlemmerstraat 38; Frieda Antoinet-
te, dochter van B. F. de Jong en B. Belinfante,
Brederodestraat 93; Carl Wilhelm Lrionardo, zoon
van W. Ph. H. Rogge en J. C. Bückmann, Zand-
voortselaan 18.

Getrouwd: F. Kaplan en W. Luca, Oosterpark-
straat Qboven.

Overleden: M. de Leeuw, oud 57 jaren, echtge-
note van B. de Vries, Amsterdam.

Opgave van 9 tot en met 15 Aug. 1940.
Geboren: Evert, zoon van E. Koper en C. P. Ko-

ning, Kleine Krocht 5a.
Ondertrouwd: G. de Jonge en T. Veenstra, Boul.

Paulus Loot 2; L. J. Plas en A. J. Swüter, Dr. Gerke
straat 42zw; G. Eikerhout en G. E. Keuning, Prin-
senhofstraat 3.

Getrouwd: F. Oorthuüs en L. Zaaijer, Amsterdam
M. J. L. v.d. Aar en G. M. Siebelhoff, Haarlemmer-
straat.

GESLAAGD.
De heer A. Valleggia behaalde biet praktijto-

diploma voor Engelse Handelscorrespondentie.

TELEFOONTARIEVEN VERHOOGD.
Op voorstel van de directeur-generaal der P.T.T.

en daartoe gemachtigd door de Duitse overheid,
eal per l September a.s. de prys der locale tele-
foongesprekken over geheel Nederland met l cent
verhoogd worden.

Het oude tarief was 2 cent.

EEN IDEE DAT NAVOLGING VERDIEND.
Veler uwer zullen weten dat te Aerdenhout in de

alhier onder de naam „Reuze Villa" bekend staande
buitenplaats onze Hollandse invalide jongens een
herstellingsoord hebben gevonden.

Een winkelier uit de Haltestraat kwam op het
idee ook iets te doen voor de Hollandse jongens,
wat direct bij verschillende winkeliers van de Halte-
straat navolging had.

In korte tijd bestond de verzameling uit een grote
hoeveelheid fijne vleeswaren, sigaren, fruit, choco-
lade, haring, enz.

Dat al deze lekkernijen dankbaar werden aan-
vaardt behoeft geen betoog.

BEKENDMAKING.
Het Hoofd van Plaatselijke Politie, als bedoeld

in artikel l van het Vreemdelingenreglement, in de
gemeente Zandvoort;

Gezien art. 4-van voornoemd reglement;
V O R D E R T :

dat alle vreemdelingen, die thans hun woon- of
verblijfplaats hebben in de gemeente Zandvoort,
met uitzondering van Arische Duitsers, zich binnen
14 dagen na dagtekening van deze bekendmaking
bij hem aanmelden aan het Bureau, gevestigd aan
het adres Haltestraat l, onder medebrenging van
hun paspoort en/of eventuele andere identiteits-
papieren (trouwboekje, geboortebewys enz.)

Deze vordering geldt niet voor:
a. niet-arische vreemdelingen, die na l Januari

1933 Nederland zijn binnengekomen en
b. vreemdelingen van Engelse, Franse, Belgische en

Poolse nationaliteit, voor zover zij reeds aan een
na 28 Mei 1940 gedane vordering tot aanmelding
hebben voldaan.

Zandvoort 15 Augustus 1940. r
Het Hoofd van Plaatsel. Politie te Zandvoort

De Commisaris van Politie, REYINGA.
Onverminderd de andere maatregelen, welke kun-

nen worden genomen ten aanzien van deCn) vreem-
deling(e) die voornoemde aanmeldingsplicht niet
nakomt, kan niet-nakoming dezer verplichting vol-
gens art. 26 van het Vreemdelingenreglement, ge-
straft worden met hechtenis van ten hoogste _twee
maanden of geldboete van ten hoogste duizend
gulden.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoten de heren H. Boddé en C. de

Vries Jr., leerlingen van den heer Klijn alhier, be-
haalden bij de examens, gehouden door de Ver. v.
Leraren in-de Handelswetenschappen het praktijk-
diploma boekhouden.

HONGERSNOOD IN ENGELAND
door Viscount Lymington, uitgegeven
en van commentaar voorzien door A. S.
Sidgwlck. - Uitgave W. J. Ort, 'sGra-
venhage.

Viscount Lymington voorzag ongeveer een jaar
geleden een sombere toekomst voor Engeland. Hij
schreef een boek onder de bovenstaande titel, waar-
van een aantal hoofdstukken, door den heer Sidg-
wick zijn uitgegeven en van een commentaar voor-
zien naar aanleiding van het feit, dat sindsdien
de oorlog is uitgebroken en verschillende waar-
schuwingen van Lymington reeds juist zijn geble-
ken. In het kort is de mening van den heer Lym-
ington, dat Engelands positie in een eventuele — en
sindsdien uitgebroken — oorlog kwetsbaar is, om-
dat het daarop economisch niet is voorbereid. De
heer Lymington acht Engeland daarom veel zwak-
ker dan in 1914. Het aantal inwoners van de Britse
eilanden is met vijf millioen toegenomen en het op-
pervlak van het bebouwde land is sterk afgenomen.
Men is volgens den schrijver veel te royaal om-
gesprongen met de vruchtbare landerijen, waarvan
een deel voor andere, improductieve doeleinden is
aangewend en een deel totaal is verwaarloosd en
als het ware in een woestenij is veranderd. Wel
heeft men de militaire verdediging van het land
tot het uiterste opgevoerd, maar wat de levensmid-
delen "betreft, is men veel te afhankelijk van de
aanvoer over zee, die in een oorlog natuurlijk de
grootste gevaren zal lopen.

Lord Lymington is derhalve uiterst pessimistisch
en trachtte <nog bijtijds de Engelsen door vrees voor
de gevolgen te waarschuwen tegen een oorlog, ten-
zij mét de grootste snelheid een reorganisatie ter
hand zou worden genomen.

Het boekje sluit met het artikel, dat Lloyd George
op 2 Maart 1940 in „Picture Post" heeft geschreven
en waarin ook deze deskundige een krachtig plei-
dooi hield voor een betere exploitatie van de land-
bouw. Het lucMwapen, aldus Lloyd George zal
meer dan in 1914 tot 1918 het geval was, in staat
zijn, de Engelse schepen, die levensmiddelen aan-
voeren, tot zinken te brengen.-Hitler en Mussolini
hebben de les uit de Wereldoorlog geleerd en tijdig
gezorgd voor grote voorraden levensmiddelen en
veevoeder in het land en tegelijk de landbouw met
millioenen ares oppervlakte bouwland versterkt.
Ook hij vreest, dat, indien de oorlog, zoals Ohur-
chill heeft gezegd, waarschijnlijk vele jaren zal
duren, Engeland een ernstig tekort aan levensmid-
delen zal krijgen en daardoor op de knieën zal wor-
den gedwongen. En hetzelfde werd nogmaals be-
pleit door Prof. Mc. Dougall in een eveneens achter
in dit boekje opgenomen artikel in de „Times" van
26 Maart j.l.

In zijn commentaren blijkt de iheer Sidgewick een
vurig bewonderaar te zijn van Lord Lymington en
zijn standpunt geheel te delen. Hij constateert, dat
de alarmkreet, die uit het boek „Famine in Eng-
land" opsteeg, niet is gehoord en dat men is door-
gegaan op de oude weg, zonder te willen leren uit
het verleden. Ook hij is pessimistisch gestemd eri
meent, dat de oorlog verloren zal worden door ge-
brek aan levensmiddelen.

Het is eigenlijk nog te vroeg, om vast te stellen,
of de heren Lymington. en Sidgwick gelijk hebben
jehad. Mocht dit inderdaad in de toekomst het ge-
val blijken te zijn, dan zal het te laat zijn.

Het boekje, dat opmerkelijk keurig is gedrukt en
uitgegeven, is van grote actuele waarde in verband
met de gebeurtenissen, die dagelijks om ons heen
plaats vinden. Het vraagstuk der voedselvoorzie-
ning blijkt van tenminste even groot belang voor
de oorlogvoerenden te zijn als dat van de militaire
bewapening in de lucht, op het land en ter zee.

Gevaarlijke ogenblikken
Borneo is een land vol vreemd gebeuren.
Behalve panters, beren en een enkele rhinoceros,

zijn er geen gevaarlijke wilde dieren, staat er in de
aardrijkskundeboeken; maar uit eigen ondervinding
weet ik, dat in die diepe, eindeloze bossen dieren
huizen, die oneindig gevaarlijker zijn, omdat men ei
bijna niet tegen kan vechten.

Al lang had ik verlangd om wat meer te zien van
dit eigenaardige land, dat werkelijk nog niet heel
bekend is. Toen ik dus in Bandjermasin was, nam
ik met blijdschap een invitatie aan van oude ken-
nissen, die sinds een jaar een plantage ontgonnen
hadden, een heel eind de Barito op. Het zou een
lastige reis zijn, maar daar moet men niet tegen
opzien in Indië, wanneer men ten minste iets bij-
zonders wil zien. Ik scheepte mij dus in op een
kleine stoomboot, die de verbinding onderhield
— als de rivier ten minste bevaarbaar was. Want
die kan soms, door onverklaarbare oorzaken, in één
nacht ongeveer tien meter rijzen of zakken, zodat
de blanken, die bovenstrooms wonen, dagen en
weken, ja, wel eens maanden afgesneden zijn van
de bewoonde wereld en slechts door middel van
prauwen bereikbaar zijn.

Vier dagen zat ik op dat kleine bootje en sliep in
een hut, ongeveer zo groot als een ruime gangkast,
en in een couchette, die zó kort was, dat ik mijn
voeten moest steken door de patrijspoort, die ge-
lukkig aan het voeteneinde was aangebracht.

Aan de kleine steiger van de plantage stonden
mijn vrienden mij op te wachten en brachten mij
naar het tijdelijke, kleine huisje, waarin zij woon-
den, tot het grote plantershuis op hoge palen klaar
zou zijn.

Toen 's avonds de ouderwetse petroleumlampen
waren aangestoken, begon ik me werkelijk gezellig
te voelen, tot bewegende schaduwen om mij heen
mijn aandacht trokken en ik zag, dat de kamer vol
grote jachtspinnen was, die met lange sprongen
hun prooi van kleine insecten vervolgend. Zij waren
zwart en ongeveer tien centimeter lang; en onwille-
keurig trok ik mijn voeten op, wanneer zo'n dier
te dicht bij mijn stoel kwam.

Misschien heb ik nog nooit het muskietennet om
mijn bed zó zorgvuldig en zó diep ingestopt als de
eerste avonden op die plantage!

Maar een mens went aan alles, zelfs aan sprin-
gende reuzen-spinnen; ik dacht het ergste al ge-
zien te hebben, toen na een paai- dagen een van
de Dajakse koelies buiten adem aan kwam rennen.

„Heer," hijgde hij, „bosmieren komen aan."
„O God, de koe," riep mevrouw en nu merkte ik

pas, dat ik het dier, dat buiten de kampong v/as
vastgebonden, al enige tijd had horen loeien.

„Ja, ze hebben haar al," zei mijn gastheer. „Ik
zal haar maar uit haar lijden helpen," en hij trok
zijn revolver uit zijn gordel.

„Neen, man, niet je revolver, dan moet je er te
dicht bij komen," gilde mevrouw. „Haal je geweer!"

Zonder een woord keerde de administrateur zich
om en holde naar het huis, na zijn vrouw eerst zijn
sleutelbos te hebben toegeworpen, waarmee zij
haastig naar het magazijn liep, intussen alle tuinlui
bevelen toeroepend.

Verbaasd keek ik hen na. Wat een consternatie
over eeô troepje mieren.

Maar al gauw was ik niet meer verbaasd, want
daar, langs 'een van de bospaden, zag ik de mieren
aankomen. Niet de gewone bosmieren, die ik op
Java en Sumatra al meer had gezien en die vinnig
gen(oeg kunnen bijten, maar ware monsters, op
hoge poten, vier en vijf centimeter lang. Bij mil-
liarden kwamen ze aan, golf na golf, zodat de
grond rood was van die krioelende menigte.

Maar ook de mensen waren van alle kanten toe-
gesneld. Ieder had onmiddellijk zijn werk neer-
gegooid om tegen dit gevaar te strijden. Blikken
petroleum waren met enige slagen van een kapmes
geopend en werden in een brede lijn op het pad
van de aanrukkende mieren leeggegoten. Mannen
kwamen aanlopen met emmers kreosoot en deden
hetzelfde. Overal vlamden vuren op, waar vrouwen
kokend water maakten in alle vaatwerk, dat zij
maar konden vinden, om die gevaarlijke, aangol-
vende dieren te verdelgen. Javanen, Europeanen,
Dajaks, mannen, vrouwen en kinderen, allen werk-
ten naast en met elkaar, om toch maar de grens
te bewaren, die getrokken was tegen de mieren.

Want wanneer die gevaarlijke, vraatzuchtige die-
ren éénmaal die grens overkwamen, zouden wij
allen het lot moeten delen van die arme koe, die
gelukkig niet meer loeide, uit haar vreselijk lijden
verlost door een bevrijdende kogel door haar kop. |
Ze was nu niet meer dan een rood, krioelend heu-'
veltje, dat zichtbaar lager en lager werd. Dan zou
ons slechts de keus blijven tussen levend te worden
opgegeten, of in de rivier te springen, die vol kro-
kodillen was.

Millioenen dode mieren vormden een brede streep,
waarachter de mensen heen en weer holden met
petroleum, kokend water en kreosoot; maar steeds
kwamen nieuwe legioenen mieren aanrukken, die
trachtten over hun dode kameraden te klauteren
en toch hun doel en prooi te bereiken — dat waren
wij

Eindelijk, na anderhalf uur, schenen zij te be-
grijpen dat dit onmogelijk was en begonnen wat
linksaf te gaan; en onmiddellijk werd de bescher-
mende grens langer gemaakt, om de daarachter
liggende kampong te behoeden.

Na ruim twee uur zagen wij de laatste mieren
aftrekken, om verderop hun vernielend werk voort
te zetten en allen vielen dood-vermoeid neer, na
die lange, uitputtende strijd.

En ik wist, dat ik nog nooit in groter levens-
gevaar had verkeerd dan in deze twee uur, terwijl
wij stonden tegenover dieren, die in geen aard-
rijkskundig boek „gevaarlijk" worden genoemd.

L. VAN SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN.

„Het Kompas".

NEDERLANDS IND1E
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

De primitieve bewoners van de uitgestrekte Indo-
nesische archipel, ten onrechte „wilden" genoemd,
zijn zeer op hun uiterlijk gesteld. De Dajaks van
Borneo scheren het hoofdhaar gedeeltelijk af, maar
niet met een scheermes en ook niet met zeep, want
ze hebben het een noch het ander. Ze gebruiken
er een scherp mesje voor met lange steel.

SPORT

CONCERT OP HET TRAMPLEIN.

Geheel onverwachts gaf Zaterdagavond een Duit-
se militaire kapel van zes uur tot half acht op het
Tramplein een concert. Er bestond grote belang-
stelling voor deze uitvoering en een krachtig ap-
plaus klonk na afloop van een nummer.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

Doordat Publieke Werken niet tijdig genoeg met
de schoonmaak van de gymnastiekzaal klaar geko-
men was, waren wij genoodzaakt de zaallessen nog
één week stop te zetten. In de komende week is de
zaal echter in orde, zodat deze dan weer gebruikt
kan worden. Ook voor de verduistering der zaal is
het bestuur reeds in overleg met B. en W. getre-
den, wat niet wegneemt dat de lessen der jeugd-
afdelingen naar andere tijden zullen worden ver-
schoven, om te voorkomen dat de jeugd door de
duisternis naar huis terug moet. Binnenkort hopen
wij hier nader op terug te komen.

Houdt U \roorlopig vast aan het Angustus-les-
roosterü

Naast de K.T.K.-athletiekkampioenschappen wel-
ke op l September gehouden worden, vinden op
8 September de K.N.G.V. athletiekkampioenschap-
pen 'in Den Haag plaats. Opgave voor laatstge-
noemde wedstrijd tot 22 Augustus bij S. v.d. Bos, "
Piet Heinstraat 6.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenbirrg, Grote Krocht 5

De wedstrijd gespeeld door de heren is gewonnen
door O.S.S. met 8-3.

Donderdag 22 Augustus spelen de dames thuis
tegen Rapiditas.

Nog enkele dames en we hebben een dubbel elf-
tal, dus geeft u nog heden op als lid bij S. v.d. Bos,
Piet Heinstraat 6.

KENNEMER GOLF CLUB.
Zondag werd op de banen van de Kennemer Golf

en Country Club te Zandvoort de wedstrijd gespeeld
om de wisselbeker, uitgeloofd door de heren H. J. en

. Hijmans. Het was een 36 holes handicap electie
match. Van de 18 beste holes werd 1/3 der handi-
cap afgetrokken. De heren Jhr. J. Th. van Spengler
en H . Smidt van Gelder (1/3 handicap 4) eindig-
den beiden met een netto score van 78, en moeten
dus voor de beker overspelen.

VERENIGING TOT STICHTING VAN VOLKS -
HOGESCHOLEN TE BAKKEVEEN.

Op Maandag 26 Augustus wordt er in Rolde (Dr.)
een nieuw kamp geopend, uitgaande van de Stich-
ting „Nederlands Volkski-acht". Dit kamp is be-
stemd voor alle jongeren, die er voor voelen wat te
leren en met anderen voor een gemeenschappelijk
doel samen te werken. Ieder is welkom, ongeacht
godsdienstige of politieke richting, indien hijzelf
ook andermans overtuiging wil eerbiedigen. De
kosten? Voor wie werkloos is geen! Integendeel!
Men ontvangt per week ƒ 1.75 zakgeld. Leeftijd 16-
24 jaar. De duur van dit kamp is van 26 Aug.-
16 Nov. 1940.
Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door
A. v.d. Mije, Koningstraat 73. terwijl aan dit adres
ook invulformulieren verkrijgbaar zijn.

BIJEENKOMST N.S.B.
De Nationaal Socialistische Beweging houdt Za-

terdag 24 Augustus een bijeenkomst in het Kost-
verloren Wandelpark te Zandvoort, waarbij o.a. het
woord gevoerd zal worden door Ir. Mussert.

TEXTD3LKAARTEN-UITREIKING.
Hedenavond — Vrijdag — bestaat voor de laatste

maal gelegenheid om de textielkaarten af te halen,
in het gymnastieklokaal van de openbare lagere
school D aan de Herenstraat en wel van 7-9 uur.

CONCERTEN.
Dinsdagavond gaf de Zandvoortse Muziekkapel

een uitvoering op het Tramplein. Donderdagmiddag
volgde een concert — eveneens op het Tramplein —
door een Duits orkest. Beide concerten trokken veel
belangstelling.



Telefoon 2292 Telefoon 2292
TE KOOP GEVRAAGD:

gehele of gedeeltelijke inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prys.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
bHUJke condities. Ook voorschotten te vwkrygen
voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

SLECHTE CIJFERS voor
MODERNE TALEN?
Dan naar:

J. Blom - Helmersstraat 21
oud-chef correspondent N.V. 't Raedthuys.
Billrjke condities.

Fröbelartikelen
Leesbibliotheek

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7

BOEKHANDEL — STRANDARTIKELEN
POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS

bad kleding
zonder punten

NIEUWSTE MODELLEN
VOORDELIGE PRIJZEN

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34 - Telefoon 2391

5TOO W ASSER IJ „
Telefoon 2887 - J. H. G. Weenink -

H O L L A N D l A" - Z A N D V O O
Pakveldstraat 30a

Laat uw wasgoederen ter plaatse behandelen
Wij garanderen U een prima afwerking tegen concurrerende prijs

ELECTRICITEIT
| OP ELK GEBIEDJ

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Een goede huur
is beter dan een verre vriend.
Die goede buur is

Fa* v. h. ter Wolbeek
want hu" levert
EERSTE kwaliteit

groenten en fruit
tegen zeer billijke prijs.
Elke dag vers van de markt
SWALUESTRAAT'2 TELEFOON 2889

DANCING „LOEFHOECK"
Boulevard de Favauge 46, telefoon 2200

DAGELIJKS 8.30 UUR n.m.

CHARLEY CERMAK
JAAP BRILL
van het „Gekroont Spinnewiel'
CLAIR-DUTAL
Hongaarse dansen
MATIGE PRIJZEN!

Sociëteit „Zandvoort"
DAGELIJKS VANAF 23.30 UUR.

Vervoergelegenheid voor onze clientèle!

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik: van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies d»or geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2478

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

••••••••••••••••••••«HBHHMI
"

| Verduisterings- |
papier "

120 cm breed

per meter 15 et

H* Pasveer
Haltestraat 27
Telefoon 2810 »

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EiERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
ÖWALTJESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

41. Uit vrees van in de stroop te stikken
Moet hy maar aldoor blijven slikken,
En schoon hij veel van likken houdt,
Wordt dit hem toch. wel wat benauwd;
Hy stompt verwoed de bus vol deuken
En springt als razend door de keuken,
Om eindelijk, o zonde een schande.
Plomp! in de melkpan te belanden!

42. Intussen staat de kraan steeds open
En blijft het water al maar lopen;
De keukenvloer staat weldra vol,
Ja zelfs de kamers! 't Is te dol!
En als de dames even later
De trap op willen, gutst het water
In woeste stromen op hen af
De stakkerds staan versteld, ja paf!

Het adres voor

Elastieken kousen
ta diverse kwaliteiten,

Buik- én
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L B L A A U B O E R
HALTESTRAAX 46

Telefoon 2392

Zonnebrand-, Parfumerie- en Toiletartikelen.

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt U prijs op vakkundige behandeling
van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT ƒ 1>95

4 Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven^
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371
Zaterdagavond 9 uur gesloten.

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.

Gebruik voor inleggen van eieren t

SCHELPKALK
Schildersbedrijf
K. van tier Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L L KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Paarderookvlees

Tongeworst Osserookvlees
Boterhamworst Schouderham "
Bloedworst enz. enz.

Voor de ]

V E I L I N G
die " i

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
zal worden gehouden, kunnen dagehjks goederen.
ingebracht worden.
Belast zich ook niet veilen van inboedels.
Bilhjke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

W. KLIJN
_ Leraar Boekhouden M.O.

HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

Maar

Balks brood
smaakt toch beter!

M. J. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

Maak geen slapende honden wakker J
MAAR WIJ MAKEN MENSEN WAKKER ! 8

Betaal niet elders duurder, wjj verkopen kwaliteit, .
hebben de grootste sortering: en garanderen vak-
kundige 'bediening.

Mooie strijkbouten f 2.25 Pianolampen,vanaf f 4.25 Wandelwagens f 8.25

Een PUNT vanbelang
is juist NU een SOÜed
kledingstuk.
Kledingmagazijn

Fa» v. Hensen
Coupeur-Bontwerker

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

Zomerpetten en Hoeden, alle
maten en modellen.
Zomerpantalons, enorme voor-
raad in fresco en gabardine.
Polo-shirts, div. modellen.
Costuums hangen in lange rijen.
gereed, doe tydig uw keus.
Nieuwe dessins, beslist alle ma-
ten

DAMES l

Koopt nu uw WOL!
Wollen Babygoederen, Trainingspakken voor heren.
Grote sortering Wol, Handwerkkleden, Glas, Porce-
lein, Aardewerk.

Strand- en badkleding zijn vrij !

MAGAZIJN „L I B E L L E*'
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Pracht sortering rijwielen
met rcmnaaf. Volle garantie

Belastinghouders, met opzetten 10 et
Verbeterde verduisteringskapjes 15 Ct De nieuwste modellen kinderwagens f 27,50
Philips verduisteringslampen 65 et

HENK SCHUILENBURG
IS DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER Ook voor reparaties.

GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Carton
voor verduistering

Eerste Zandvoortse Papierhandel
P. M. VAN BEURSEN
Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
en prijs
per liter ƒ 3,25
per 1/2 liter ƒ 1,65

SUjtery-wynhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654



(Onder trouwd: • - > • - • » "

GEKARD ELKERBOUT
en

TRUUS KEUNTNG.

'Huwelijksinzegening door den. Weledelen Heer
.'A. Elffers 2 Sept. a.s. des middags 12 uur, gebouw
'Brugstraat 15, afd. Ned. Prot. Bond, Zandvoort.
•Haarlem, Kloppersingel 5
.Zandvoort, Prinsenhofstraat 3.

15 Augustus 1940.

•Toekomstig adres: Ripperdapark 21, Haarlem.

11 Augustus overleed te Kloetinge bij Goes,
de Heer

J. KRIJNSE LOKKER

oud-ambtenaar dir. bel. te Zandvoort, in de
ouderdom van 71 jaar.

•Ver loofd:
REGINA C. H. OTTEN

en
Ir. W. G. DIEPEVEEN

w4.
Zandvoort,
Brederodestraat 138
Slikkerveer, B 350.

'TE KOOP: een mooi
DAMESRIJWIEL.

Kostverlorenstraat 30.

GEMEUB. BOVENHUIS
«p goede stand centrum-
dorp, bev. kamer en suite
.sl.k. m. vaste wastafel en
•vrije keuken. Prijs ƒ 30,-
•per maand.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 41707.

TE HU UK GEVRAAGD:
•vanaf l Sept. door echt-
3>aar zonder kinderen

GEM. ZIT-SL.KAMER
of Zit- en Slaapkamer
met gebruik v. keuken

•voor het gehele jaar.
" Br. bur. Zandv. Courant,
.Gertenbaehs Drukkerij

no. 41705

TE KOOP GEVRAAGD:
HUISJE MET TTJIN

"Br. met voll. inlichtingen
Bur. Zandvoortse Cour.

*Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 41703.

•GEVR. voor Amsterdam
tegen Sept. een

NET MEISJE
-voor dag en nacht. Zich
•aan te melden: Bredero-
•desfcraat 121.

Mensen zonder kinderen
"bieden zich aan als

HUISBEWAARDERS
of dergelijke tegen ver-
goeding van vrij wonen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 41706

"Waar kan Dame eenvou-
dig maar degelijk

WARM MTODAGMAAL
gebruiken? Vergoeding
ƒ 14,— per maand.
Br. Zandvoortse Courant,
'Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 41701.

RECHTSBIJSTAND. Dag
-raardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-

"•cobijnestraat 10, Haarlem
-kantoor. 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ 1.—.

ONGEM. TE HUUR:
VRIJ HUIS

Bilderdijkstraat. ƒ 4,50
per week. Te bevragen:
L. ten Broeke, Burgem.
Engelbertsstr. 101.

TE HUUR GEVRAAGD:
per 4 September
VRIJ GEMEUB. HUISJE
voor echtpaar met 2 kin-
deren. Omgeving Brede-
rodestraat. Prijs billijk.
Br. met voll. inl. onder
no. 41702 bur. v.d. blad
Gertenbaehs Drukkerij.

Door omstandigheden te
koop aangeboden een

WHIPPET
kleine hazewind, lief ka-
rakter. Te bevragen Bre-
derodestraat 47.

TE KOOP: 'n RALEIGH
DAMESRIJWD3L, en een
FONGERS HERENRIJ-
WIEt.
Helmerstraat 7, na 2 uur.

TE KOOP GEVRAAGD:
PIANO.

Br. met merk en prijs
Bur. Zandvoortse Cour.,
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 41709

TE HUUR GEVRAAGD
per ongeveer October:
GEMEUBIL. ZIT- EN
SLAAPKAMER, met ge-
bruik van keuken.,
Br. met voll. opgaven
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 41708

Gemeubileerd te huur of
te koop een solied goed
onderhouden HUIS (ei-
gen grond), keurig ge-
meubileerd, bev. beneden
kamers en suite, kelder,
tuin en tuinhuis; boven
kamers en suite, zijkamer,
keuken of badk., voor en,
achter balcon. Koopprijs
ƒ 7000,-, huurprijs f 50,-
per maand.
BOVEN- of BENEDEN-

HUIS, ƒ 28,- per maand.
Dr. Joh. Metzgerstr. 109.

Door ondergetekende
werd een •

RIETEN KOFFERTJE
uitgeleend. Gaarne zag
ik dat terug.
J. Bakker, KI. Krocht

AANGEBODEN: mooie
ZIT-SLAAPKAMER

voor jonge dame of heer
op zeer goede stand,
zonder pension. Conditie
nader overeen te komen,

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 41704.

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, gè-
vraagd 'en aangeboden
enz. enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

VERLOREN
begin deze week in de Haltestraat of om-
geving, gedeelte van

brill. ring
witte steen met 3 kleine gekleurde steentjes.
Terug te bezorgen tegen beloning: HUGO
DE GROOTSTRAAT 9, Zandvoort.

BIJ WIE

FIJNE VLEESWAREN?
•.Natuurlijk bij

VAN RIJ N! Stationsstraat 17a
Iedere dag verse gekookte leverJ
"Telefoon 2105 's Avonds tot 12 uw geopend.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
*bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K t R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten alt^d vers.
31UEVIE SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

RESTANTEN PAREN
NU NOG degelijk
boven- en onderwerk

iZiet de etalage

Schoenhandel» C» de Vries
IHaltestraat 55, telefoon 2851
»le klas reparatie-inrichting

EXTRA BERICHT!!

DAT BAD U NIET OKDACHT
•dat uw «•">«V«I-''»**

SCHÖËNMAKERU

TRAAT69

p .kilo p. 10 kg p. 25 kg
KLEINE ANDIJKER MUIZEN 5 et 45 et ƒ 0,95
KLEINE BLAUWEN 5 Cf 45 et ƒ l,-
KLEINE BONTEN 6 et 55 Cb ƒ1,25
ZEEUWSE BINTJES 6 Ct 65 eb ƒ 1,25
KLEINE EIGENHEIMERS 5 Ct 45 eb ƒ l,-
KLEINE DUINZAND 6 Ct 55 cfc ƒ1,25
ANDIJKER MUIZEN 6 et 55 cfc ƒ1,25

p.kilo p. 10 kg p. 25 kg
PRIMA DUINZAND 7 et 65 cfc ƒ 1,50
ZEEUWSE EIGENHEIMERS .6 et 55 Cfc f 1,25
ZEEUWSE BLAUWEN .-6 cfc 55 cfc f 1,25
ZEEUWSE BONTEN ....7 cfc 65 eb ƒ 1,50
ZANDVOORTSE DUIN 8 cfc 75 et ƒ 1,75
BLAUWPITTEN 8 cfc 75 et 'ƒ 1,75

EXTRA RECLAMEs
GROVE DUIN (zonder hollen).. 5 et per kilo 10 kilo 45 et 25 kilo f 1.00
GROVE MUIZEN (koken niet af) 5 et per kilo 10 kilo 45 et 25 kilo f 1.00
GROVE BLAUWEN volop kruim 5 et per kilo 10 kilo 45 et 25 kilo £ 0.95

Gratis schrobben. Hotels, Pensions en Inrichtingen extra korting. Horen en bezorgen zonder prijs-
verhoging. — Geef nu reeds uw orders op voor prijsopgaaf voor uw WINTERVOORRAAD. W« verzen-
den door het gehele land.

Telefoon 2289

Leesbibliotheek „Gelria"
is 's avonds na 8 uur en
's Zaterdags na 9 uur
gesloten.

VAN DEURSEN'S
Zandvoort
HAARLEM
HAARLEM-NRD
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

Aartlappelhantiol
Kerkplein 8

GED. OUDEGRACHT 107
GEN. CRONJESTRAAT 12
BINNENWEG 46
MEIDOORNPLEIN 26

Telefoon 2274
TELEFOON 14245
TELEFOON 15879
TELEFOON 29632
TEL. K 2500-15879

Per l September
vestigen wij ook

een zaak in
AMSTERDAM

(Gevestigd sedert 1851)

Magazijn •

i Het wonder van Zandvoort •
Voor de inmaak:

GROTE
SORTERING:

Swaluëstraat 9
Haltestraat 7

B Telefoon 2418

Snijbonenmolensi
2-gaats f 1,30 en f 1,90 S

BOTERKOELERS . . . 59 et g
BH

PRACHT SCHEMERLAMPJES vanaf
VERDUISTERINGSPELDJES vanaf

98 et
15 et

HANDGESCHILDERDE VAZEN
DAMES TASJES
THEEMUTSEN
NACHTZAKKEN
PAPIERMANDEN
BOODSCHAPPENTASSEN
KOEKDOZEN
BONBONNIERES

Bi

IBBMB

Enige artikelen die U
zonder punten koopt s

HANDWERKKLEDEN
BORDUURZIJDE
BORDUURWOL
KAPMANTELTJES
BEDJASJES
BABYKLEDING
BUSTEHOUDERS
CORSBTTBN
JARRETELS en
BANDAGES
BRETELS en SOKKENHOUDERS
HERENDASSEN.
SHAWLS
BADPAKKEN

Verder biedt „DE WA AG "„voor iedere punt
Het beste wat U krijgen kunt!

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ l,- aan goederen terug.

Manufacturenmagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

Het dragen van

FORT schoenen
geeft u

75 °|0 besparing van reparatiekosten!
Solide kwaliteit. — Prima afwerking.
Uitstekende schoolschoenen.

Alph. Sprengors
Grote Krocht 13
Telefoon 2106.

Geen zichtzendingen. — Verkoop a contant,
's Avonds 9 uur gesloten, Zaterdag 10 uur.

Theater MonopoEe
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 16 tot'en met Donderdag 22 Aug.
iedere avond aanvang 8.15 uur. 7 Dagen! 7 Opvoe-
ringen!

De vrouw met
den blauwvos
met Zarah Leander en Willy Birgel
Regie V. Tourjansky. Muziek Lothar Brühne.

Een vrolijke, moderne sooiety-comedie, waarin
Zarah. Leander zich weer van een andere kant laat
zien, als blijspel-actrice van de beste soort.
<U.F.A.-film).
VERDER EEN BUITENGEWOON BIJPROGRAM.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.
Toegang boven de 18 jaar.

ATTENTIE! Bij slecht weer iedere middag half drie

FAM l LI E-KIN DER-M ATI
Opvoering van de grote succesfilm:

Petertje
Een avontuurlijk filmverhaal van een klein wees-
jongetje en zijn hond. Met de kleine filmster Peter
Bosse. — Verder Schitterend Bij-programma.
Entree 20-30-40 cent.

HANDELSDRUKWERK?
Gertenbaehs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2135

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 18 Augustus 10 uur: Ds. D. Tromp.
10 uur: Jongerenbyeenkomst, Jeugdgebouw Aer-

denhout.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 18 Aug. 10 uur: de heer J. Blonet, Theol.
student.

nam. 5 tof 5.30 uur: Zang van jongeren uit
Amsterdam-zuid.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 18 Aug. 10 en 17 uur: Ds. C. J. Sikkel van
Amsterdam-Zuid.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 18 Aug.: geen 'dienst.
Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.

Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de oude be-
waarschool, Duinweg.

Spreker de heer M. C. Draijer te Haarlem.

NEII. ISR. GEMEENTE
„Ons Gebouw", Brngstraat 17

Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u.

Zaterdag 20 Juli Einde v.d. Sabbth 10.47.

Bij mooi en slecht
een boek uit leesbibliotheek „Gelria"

weer

3153 Marsh, H. R., De wraak van Jerry de zwijger 3150
3157 Pendexter. H., Gouddorst en kruitdamp. 3164
3171 Richmond, G. S., Nancy's ideaal. 3154
3161 Rothberg, Gert., Heidi vindt het geluk. 3169
3141* Sillevoldt, N. De schimmel van IV C. 3143
3142 Stoddard, Ch. Mac. Lean v.d. mounties. 3147
3155* Baum, L. Th. De grote tovenaar van Oz. 3158
3152 Beeding, F., Het was geen ongeluk, 3168
3170 Berry, R. A. De verloren goudmijn. 3161
3151 Boissevain, D. Discrete dood. 3145
3146 Bremster, E. Een slechte vrouw? 3162
3149 Cole, J. Schoten in de Zilvervallei.

Colter, E. Ratelslangen.
Coolidge, D. Geld en kruit.
Doran, J. De weg naar het geluk.
Grecory, Jackson. Het geheim van de rancho
Ham, Bertie. De roman van een avonturier.

Liefde en misdaad op Aarmonde.
Hauck, Platt. Juliette en Co Mode Engros.
Henny, Ine. Hoogtepunt.
Kariel, Rösy v. Doolweg der liefde.
Williams, W. Vrouwen die durven.
Xpma, Jo. Sjouke Als Hannema.

Gertenbaehs leesbibliotheek „Gelria"
Achterweg l bij de Haltestraat



ZANDVOORTSCHE

Verschijnt eiken Vrijdag.

Advertentie-tarief op aanvrage.

ADMINISTRATIE: GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 - Giro 9446

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1940

D C O U R A
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIGING
v.VREEMDELINGENVERKEER „ZANDVOORT"

(Scmi-Officiëel)

in exploitatie bij Gertenbachs Drukkeri j
Achterweg l - Zandvoort - Telefoon 2135
Redacteur: G. Kiefer, wd Directeur der V.V.V,

Een belangrijke dag
voor Zandvoort I

Het laatste gedeelte van de wielerwedstrijden om
<Je Nederlandsche Kampioenschappen, zal a.s. Zon-
dagmiddag in onze badplaats worden verreden. De
wegwedstrijden, welke in Limburg zoo buitenge-
woon populair zijn en daar-gewoonlijk door onge-
veer 30 a 40 duizend bezoekers worden bijgewoond.

Nu echter kunnen ook de wielerenthousiasten uit
de provincie Noord-Holland eens van deze wedstrij-
den „smullen", daar de lange reis naai- Limburg
voor velen dikwijls te bezwaarlijk was. '

Deze zoo bij uitstek interessante en vooral voor
de „professionals" zoo belangrijke wedstrijden, wor-
den gehouden onder de auspiciën, van de Nederl.
Wieier Unie.

Verschillende namen op het programma waarbor-
gen '11 boeiende strijd. Men oordeele: Pellenaars, de
Hoog, Wals, Schulte, Zwartepoorte, Braspenninx,
van Amsterdam enz.

In 1939 is deze wedstrijd gewonnen door de pro-
fessional Hellemons, die echter zijn wieltje aan de
zoo bekende wilgen blUkt te hebben gehangen, daar
hij voor deze wedstrijd niet heeft ingeschreven en
reeds lang het plan Jiad niet meer te zullen rijden.
In 1938 werd deze wedstrijd gewonnen door Th.
Middelkamp en in 1937 door J. Braspenninx.

Mag ik zeer bescheiden, opmerken, dat het zeer
veel moeite heeft gekost deze wedstrijden hier in
onze gemeente te krijgen. De heer Tulleken te Haar
lem verdient onze dank voor zijn medewerking, wel-
ke liet mogelijk maakte dat Zandvoorfc de wedstrij-
den kreeg.

Onze Badplaats behoeft „reclame" meer dan ooit!
Wanneer 300 renners in onze Badplaats starten

voor een wegwedstrijd van 170 km. nu dan geloof
ik toch zeker dat geheel Nederland overtuigd is van
ons „normaal" seizoen-bedrijf.

Daarom is een dusdanig evenement belangrijk,
terwijl daarnaast bij goed weer een druk bezoek
onze zaken zeer ten goede zal komen.

Wij hopen dat velen in onze Gemeente hiervan
zullen profiteeren.

Tenslotte wil ik nog vermelden, dat de prachtige
medewerking, welke wij van de verschillende Ge-
meentelüke instanties mochten ondervinden, mij
waarlijk heeft getroffen. En als ik zeg „verschillen-
de" instanties dan begrijpt U wel wat er alzoo aan
zoo'n wedstrijd vastzit.

Ik kan U dan ook verzekeren dat deze medewer-
king een der „vitaminen" Is welke wij behoeven.
Het doet je frisch aan en geeft vertrouwen in de
toekomst.

JOH. C. JUNG,
Secr. Penningmeester V.V.V.
Zandvoort.

DE WEGHENNEN EN ONZE LEDEN.
In aansluiting op onze mededeling van de vorige

week, betreffende het feit dat al onze leden gratis
toegang hebben op vertoon van het Diploma 1939-
1940, maken wij onze leden er uitdrukkelijk op at-
tent, dat leden zonder diploma moeten worden ge-
weigerd. Zoekgeraakte diploma's kunnen ten kan-
tore van V.V.V. worden, vervangen. Een en ander
houdt verband met de belasting-controle.

HOOG EN LAAG WATEK.
j Hoogwater Laagwater

v.m. n.m. v.m. run.
Zaterdag 17 Aug 4.27 4.45 10.14 10.38
Zondag 18 Aug. 5.05 5.19 10.53 11.12
Maandag 19 Aug 5.42 5.49 11.28 11.37
Dinsdag 20 Aug 6.18 6.23 0.04 0.11
Woensdag 21 Aug 6.50 6.58 0.39 0.48
Donderdag 22 Aug 7.23 7.32 1.10 1.18
Vrijdag 23 Aug 7.56 8.09 1.43 2.02

ATTENTIE.
.Onderstaande gasten, wier adressen
niet vermeld, of zeer onduidelijk te
lezen waren op de ingezonden Ver-
huurbriefjes, worden verzocht d i r e c t
hun juiste adres on te geven aan het
politiebureau Haltestraat alhier.

LIJST van aangekomen personen,
waarvan de adressen te Zandvoort
n i e t opgegeven zijn:
Detges, K. B., l
Pabst, H., l
Hollander, H., l
Hollander, Jo, l
Wijngaart, C. v.d., 5
Daudij, H. J. D., 2
Daudij, J., l
Koch, J. N., 2
Disselkoen, ? l
Pelkema, ? 2
Brach, l
Wit, de ? 4
Schulting, 4
Meijer, Visser 2
Anceaux, mevr. ? l
Winkels, C., l
Exmann, J. M., l
Stuivinga, Th. G., l
Kaas, L., 2
Martens, M., 2

~ SPEEEKUKEN:
C. A. VAN FRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef.
2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en .1.30-2.30 uur.
C. A. H. GEBKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon 2499,
Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.
C. J. TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058.
Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur.
MEVR. DIJKSTRA, arts. Spreekuur: 1-2 uur. Clara
Stichting, Kostverlorenstraat 93, telefoon 2177.
W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag
7-8 uur.
A. A. NORDEN, Tandarts, Kostverlorenstraat 49,
telefoon 2619. Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6 en
7-8 uur n.m.; Zaterdag 2-6 uur n.m.
TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlO-11.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak.
INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.
BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken
Donderdagmorgen van 10-11 uur.
DIERENHULP, afd. Zandvoort v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adviseur Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag- en
Vrijdagavond 7.30-8 uur. Secretariaat: Haltestr. 51.

NOORDERBAD
ZEEWEG

CAFE-DANCING
ZEE- EN ZONNEBAD

W

Brengt Uw Zondag
gezellig en rustig door
in het
N O O R D E R B A D

Zaterdag en Zondag

Ook Zondag van
alle zijden bereikbaar l

BENUT DE BUSVERBINDING:
ZANDVOOBT-NOORDERBAD.

Officiëele badgastenlijst
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie-
bureau van de V.V.V., Stationsplein.
Opgave van 13 Aug. 1940 Nadruk verboden.

A.
As, J. M. W. v., Stat.pl. 9a 2
Arnoldi, J. P., Boul. P. Loot 19 3
Alexandrowitz, A., Zeestraat 36 l
Atigli, J.F., Parallelweg 9 2
Aldenberg, A.H., Boul. de Fav. 37 2
Auken, P. J., Engelb.str. 17 2
Alewijk, K.v., v. Ostadestr. la 4
Alestrins, P., Boul. de Pav. 18 l
Appels, juffr., Zeestr. 34 l
Assmann, P.W., Boul. P. Loot 5 3
'Albert-Boxel, C.E., Kerkstr. 11 2

B.
Brinkers, F., Engelbertsstr. H 5
Bettge, P., Zeestraat 12 l
Brans, J., Zeestraat 12 l
Bouwes, N., Hoogeweg 3 l
Bosch, J.Th., Badhuisplein 2 l
Berkmeijer, J.C., Badhuisplein 2 2
Bradmeijer, H., Badhuisplein 2 2
Blumfrucht, L., Boul. de Pav. 25 3
Buijl, J., Gr. Krocht l 2
Bleeker, juffr. Gr. Krocht l l
Barouch, A., Parallelweg 5 3
Berens, fam., Koningstr. 50 4
Bouwhuis, A.W. ten, Hoogeweg 42 l
Blitz, L., Zeestr. 36 7
Beel, J., Engelbertsstr. 2 l
Balen, J. van Boul. Barn. 3 2
Beentjes, L., Zandv.laan 36 3
Baak, G.C., Metzgerstr. 37 6
Bruna, H., Heerenstr. l 2
Boer, fam. de, Boul. de Pav. 44 2
Blatt, S., Boul. Barn. 5 2
Blansert, A.H., Badhuisplein 2 2
Bouvier, K., Badhuisplein 2 ' 4
Bollekamp, A., Trompstraat 15 2
Benschop, J.H., Metzgerstr. 69 2
Bas, W., Boul. P. Loot 5 3
Beeks, J., Boul. de Pav. l 2
Beek, H., Boul. de Pav. l 4
Belle, W.J.H., Hoogeweg 67 4
Bolte, M., Hoogeweg 3 2
Bos, mej. L. C., Hoogeweg 3 l
Böggeman, K.A., Strandweg 6 l
Boon-Hakel, M., Kerkstr. 11 2
Broersma, Tj., Engelbertsstr. 105r l
Bloemink, M.H.C., Boul. de Pav. 20 2
Baardenhuizen, fam., Bred.str. 122 4
Bendier, dames, Boul. de Pav. 25 2

C.
Cohen, S., Hoogeweg 3 l
Content, H.J., Boul. de Pav. 25 2
Cohn, Z.A., Boul. Barn. 3 4
Comtes, H., Boul. Barn. 3 2
Conrad, P.W.J., Willemstr. 25 5
Cohen, J.P., Kostverl.str. 78a 6
Coene, K., Badhuispl. 2 l
Chzech, C., Badhuispl. 2 l
Cohen, fam., Hoogeweg 3 2
Corper, B., v. Speykstr. 24 4

D.
Dresden, J., Zeestr. 20 2
Duijvelaar, C.. Wilhelminaweg 21 2
Derlagen, H.J., Hoogeweg 42 l
Dooren, C.v., Boul. Barn. 3 4
Dugten, H.v., Boul. Barn. 3 l
Dijkstra, H., Parallelweg 13a 4
Disselhoen, Mevr., Trompstr. 15 2
Dijk, P.v., v. Kinsbergenstr. l l
Daniel, E., Metzgerstr. 39 l
Drjjbas, B.H., Badhuisplein 2 l
Dussing, A., Badhuisplein 2 l
Dahmen, L., Strandweg 6 l
Drijfhout, J.E., Metzgerstr. 132 5
Dam. A.V., Boul. P. Loot 5 2
Drenth, H., Metzgerstr. 86 2
Damman, M.N., Kerkstr. 11 4
Dirksen, P., Kerkstr. 13 l
Damen-Burger, E., Bred.str. 51 4

E.
Esman, H.N., Hoogeweg 42 l
Ënsink, L., Boul. de Pav. l 3
Ebbiiik, J., Oosterparkstr.34 6
Engelstein, M., Metzgerstraat 39 2
Engelsman, M., Boul. de Pav. 25 4
Emmerik. J. v., Kerkplein 5 3

F.
Fisscher, fam., Hoogeweg 3
Franken, A., Hoogeweg 42
Franken, S., Boul. de Fav. l
Feldman, C.W., Hoogeweg 78
Flink, fam., Boul. de Fav. 18
Fiorani, mevr., M. C., v.Speykstr. 17a l
Peno, fam., Metzgerstr. 82 3
Federer, fam., Boul. de Pav. 16 2

Franschen, J., Boul. Barn. 2 • 5
Foks, F., Boul. de Pav. 18 l
Foudraine, J., Boul. de Fav. 18 t3

G.
Groen, L., Boul. P. Loot 5 3
Graaf, W. de Hoogeweg 42 l
Goedhart, fam., Boul. P. Loot 19 2
Gravensen, L.C., Boul. P. Loot 19 l
Goudsmit, J., Boul. Barn. 3 5
Geel, W., Kostverlorenstr. 9 4
Geer, J.v.d., Kerkstr. 13 4
Groot-de Boer, A., Bredstr. 75 l
Gruter, fam., Parallelweg 63 4
Gunning, Dr., Boul. de Fav. 31 4
Gerrese, W.P.A.M., Hoogeweg 68 2
Glastra, S., Westerparfestr. 10 5
Goldschmidt, S.J., Badhuisplein 2 2
Goes, J., Boul. P. Loot 5 2
Gulich, A.J.M., Boul. P. Loot 5 7
Gabler, H., Boul. de Fav. l l
Grooteboer, J., Zeestraat 20 2
Gaaij, J.v.d., Metzgerstr. 93 l
Gosselaar, J., Boul. de Fav. 20 4
Groen, fam., Boul. de Fav. 25 3
Goor, A. v., Boul. de Fav. 18 2

Heinricee, H., Zeestraat 43 2
Hartsuiker, H., Zeestraat 43 2
Heerholtz, C.W., Koninginnew 20 5
Hoop, Th.M.P.v.d., Boul.P.Loot 5 4
Hacvoort, J., Boul. P. Loot 5 l
Huisman, F., Boul. P. Loot 19 4
Holtgens, C., Boul. Barn. 3 4
Hutner, KI. Boul. Barn. 3 2
Hilgen, G., Boul. Barn. 2 2
Hes, F.H., Parallelweg 9a 3
Hoefkens, A.A.J., Zandv.laan 319 4
Holten, D. v., Badhuispl. l 2
Harlingen, L.v., Badhuispl. l l
Heeren, J.C.L. Zeestr. 20 4
Hoogendijk, C., Zeestr. 20 l
Hiller, H., Boul. de Pav. 20 2
Hus. A.C., Hoogeweg 68 l
Hessel, R., Hoogeweg 68 l
Hoogland, B., Boul. Barn. l 3
Haus, fam. v.<3., Boul. de Pav. 16 2
Hettinga, Mevr. Zeestr. 34 l
Hutter, fam., Metzgerstr. 50 2
Herkman, K., Boul. Barn. 2 4
Hamel, E., Boul. Barn. 5 3
Hassink, H., Boul. P. Loot 5 4
Eïilst, H.v., Boul. de Pav. 29 3
Heetje, J., Boul. Barn. 5 l
Hesse, M., Boul. de Pav. l l
Hoogwoud, E., Oosterparkstr. 3 2
Hollander, H., ? 2
Hagen, J., Kerkstraat 11 l
Hendriks, J., Bred.str. 44 l
Hulst, J.H.v., Koningstr. 68 4
Heiden, CJP.v.d., Zuiderstr. 16 6
Keerde, J.W.v., Boul. de Pav. 37 7

I.
Ilcker, L.W.W., Hoogeweg 42 2
Ingwersen, J., Gr. Krocht 5a 2
Ingen, S.v., Zeestraat 34 4
Iwanisky, Bred.str. 44 l

J.
Joseph, W., Boul. P. Loot 5 3
Jong. J. de, Boul. P. Loot 5 2
Jansen, R., Boul. P. Loot 19 l
Jonker, E.H., Boul. P. Loot 19 2
Jacobs, M.J., Boul. de Fav. 20 3
Jurijens, M., Kinsbergenstr. l 2
Jong. J.J.de, Koninginnew.34 4
Jaarsma-de Lange, A., Badhuispl.2 2
Jong, J. de, Boul. P. Loot 5 2
Janus. J.W., Zeestraat 20 l

K.

Kolman, H.E., Engelbertsstr. 105r l
Katz, G., Boul. Barn. 3 4
Klater, J.G., Boul. Barn. 3 2
Knops, A., Boul. Barn. 3 2
Korte, J., Boul. Barn. 3 2
Keizer, H., Boul. Barn. 3 2
Kaas, L., ? . 2
Kampen, P.C.v., Hoogew. is 5
Kraan, D.v.d., Nassaupl. 7 2
Kruger-Plum, S., Boul. de Pav. 20 2
Kreveld, N.v., Trompstr. 15 3
König, B., Metzgerstr. 39 l
Kooy, D., Bred.str. 21 l
Kop, A., Badhuispl. 2 l
Keijzer, J., Hoogeweg 42 5
Knocke, F., ? 6
Khan, H., Wilhelminaweg 21 l
Kuijt, J., Boul. P. Loot 12 10
Komjn, fam., Boul. de Fav. 16 5
Kemp, mej. Zeestraat 34 l
Kamphuis, T., Heerenstraat l 4
Krawinkel, J.W., Metzgerstr. 30 4
Klerk, fam.de, Oosterparkstr. 28 4
Knap, fam., Boul. Barn. 5 2
Kuiper, fam., Boul. Barn. 5 3
Krijn, S. A., Boul. P. Loot 5 l
Kool, fam., Boul. P. Loot 5 2
Krefeld, M.V., Trompstr. 15 3
Kremer, J.H., Boul. Barn. 5 l
Kouwer, E., Metzgerstr. 86 4
Katstein, H., Metzgerstr. 39 l
Ketellapper, I., Metzgerstr. 39 l
Kraal, J., Engelbertsstr. 105r l
Klabang, fam., Zandv.laan 213 2
Kuise, C., Kerkstr. l l
Kooiman, A., Boul. de Fav. 44 5

Lequit, C.H., Trompstraat 15 3
Lierde, L., v.d. Metzgerstr. 86 2
Lam, P.H. het, Kerkplein 5 2
Leeuwen, H.v., Metzgerstr. 86 l
Linden, A.W.v.d., Hoogeweg 78 l
Lissauer, J., Bout. de Pav. 25 2
Leeuwbergen, K., Boul. P. Loot 19 l
Lange, P. de, Boul. P. Loot 19 l
Lub, D.W., Boul. Barn. 3 l
Loeb., R., Boul. Barn. 3 2
Luley, A-, Oosterparkstr. l 4

Lock, I.P., Zeestraat 37 5
Limburg, M.J., Poststraat 8 5
Lookenburg, J.B.M.M., Bred.str. 21 ' l
Lankeren, E.v., Boul. de Pav. 35 6
Levie, W., Boul. Bam. 5 2
Liebermann, S., Wilhelminaweg 21 2
Laadé, J.C., Strandweg 6 2
Lagrand, J.H., Vondellaan 6 3
Leeuwen, I.v., Metzgerstr. 86 l
Ludwig, H., Metzgerstr. 86 2
Leeuwen, G.v., Boul. Barn. 2 3
Lange, H.de, Boul. Barn. 2 2
Linde, A.v.d., Metzgerstr. 69 l
Lewis, J., Kerkplein 5 2
Löwenbach, I., Metzgerstraat 84 2
Lissauer, B., Metzgerstr. 84 . 6

M.
Muller, A., Metzgerstr. 39 l
Maarten, fam., Zeestraat 12 4
Meijer, H., Gr. Krocht l l
Mulder, H., Boul. Barn. 3 3
Meuten, S.C.v.d., Bred.str. 165 6
Martens, J.M., ? 2
Maassen-Bolee, mevr., Trompstr.15 2
Marsman, B., Metzgerstr. 93 l
Mü'ntjes, C., Zeestr. 20 l
Maai, C.W.E., Zeestr. 26 l
Middelhoop, A., Trompstr. 15 3
Molkenboer, fam., H.de Grootstr. 13 5
Moscouw, J., Badhuisplein 2 2
Maschhaupt, W., Hoogeweg 42 l
Meeuwis, H., Boul. de Pav. 29 2
Meurer, R., Kerkplein 5 2
Mossel, J., Swaluëstr. 26 4
Milss, P., Metzgerstr. 86 4
Meiboom, L., Metzgerstr. 86 2
Mooijen, K.G.J., Zeestr. 20 4
Mansvink, H.J.M, Hoogeweg 78 l
Mathlener, W., Kerkstr. l 4

Son, L., BouT. de Fav. I 2
Siliakus, W., Bred.str. 104 3
Smit, J.K., Stationsstr. 18a 3
Schielaar, juffr., Hoogeweg 3 l
Steenman, fam., v. Kinsbergenstr.l 4:
Schrama, J.H., Zeestr. 20 l
Springel, 'A., Metzgerstr. 93 -1
Sanders, J., Bour. de Fav.^25 3
Sieuwertsen, W., Zeestr. 20 2
Snijder, H.K., Boul. de Fav. 18 l
Schoen, A. A., Helmersstraat 8 l
Susan, S., Boul. P. Loot 19 l
Schouten-v.Gijselen, BoulJPioot 5 2
Siegmann, P. W., Hoogeweg 42 S
Star. K. L. v.d., Boul. P. Loot 19 • 2
Stenger, D., Boul. F. Loot 19 l
Smit, mevr., Engelbertsstr. 2 l
Segaar, J. W., Boul. Barnaart 3 2
Scheffer, G. H., Boul. Barnaart 3 2
Smit, C., Kostverlorenstraat 48 4
Stuiver, H., Spoorstraat 24 2
Schalmans, B., Spoorstraat 24 3
Swart, D. H., v. Speykstraat 13 2
Stork, J., Brederodestr. 68 3
Schuddeboom, N.P.J., Gerkestraat 30 2
Swart, A. -Brederodestr. 180 3
Smith, C. de, Trompstraat 15 l
Scholden-stol, M. E., Engelb.str. 14 2
Sieuwerts, fam., Engelb.str. 14 2
Sombroek, fam., Parallelweg 63 4
Sitter, J., Brederodestr. 21 2
Spiegel, E., Zeestraat 20 2
Scheffer, J., Zeestraat 20 2
Sijkes, J.D.L., Badhuispl. 2 l
Spoek, C.J.E., Engelb.str. 32 ï.
Schröder, P., J.Sneüerplein lla 3
Schrijver, E., Boul. Barn. 5 l
Servaas, M. J., Engelb.str. 14 2
Siewers, fam., Engelb.str. 14 2
Scholten, fam., Engelb.str. 14 2
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op Zondag 18 Augustus, aanvang 12 uur
Groot aantal deelnemers, waaronder de beste rij-
«Iers van dit seizoen.

Entree f 0,30, belasting inbegrepen
Voorverkoop van kaarten vanaf heden:

Haarlem: Zandvoort:
Amsterdam: Tulleken V.V.V-Kiosk,
Leidschestraat 9 Parklaan 64 Stationsplein

N.
Noach, D., Boul. Barn. 5 l
Nuins, C.C.A., Kerkstr. l 2
Noordervliet, Konininginneweg 32 3
Nierop, fam. v., v. Ostadestr. 2 9
Nes, M. v., Schelpenpl. 15 8
Nauta, J.M.F.S., Hoogeweg 78 l
Noot, B., Smitstraat 5a 5
Niedar-Bremen, J., Vuurtorenpad 7 2
Nelis, J-, v. Kinsbergenstr. l 2
Nabaxro, L., Zeestraat 62 4
Noort, M. .v.d., Boul. de Pav. 20 l
Nek, D. "v., Gr. Krocht l l
Nuss, H.G., v. Speükstr. l 5
Nieuwenhuis, C.J., Kostverl.str. 80 3
Nijvelt, C.A., v. Speijkstr. 17a l
Natkiel, A., Badhuispl. 2 __ 3
Nuss, M.F.J., Metzgerstr. 110 4
Nap, L.v.d., Badhuisplein 2 2
Nooter, W.F., Hoogeweg 42 3
Nagtzaam, N.C., Hoogeweg 42 3
Nathan, B., Metzgerstr. 84 3
Noorts, E.A., Kerkstr. l 5
Neeter, fam., Boul. de Fav. 25 3

O.
Oldemarkt, J., Boul. P. Loot 19 l
Overakker, J., Boul. Barn. 3 -"• 4
Otten, J., v. Kinsbergenstr. l l
Oostveen, J., Hulsmanstr. 2 2
Ortlap, H., Metzgerstr. 86 l
Oppenheim, Hoogeweg 3 l
Ortje, dames, v. Kinsbergenstr. l 2
Overdich, H., Zeestr. 20 ' 4
Olphen, J.v., Kerkstr. l 3

f.
Polak, J., Metzgerstr. 41 2
Putten, S.v., Zeestraat 20 l
Parra, H.J. de la, Boul. P. Loot 5 4
Piedigkeit, E., Boul. de Pav. 18 2
Peter, H.J., Trompstr. 15 l
Polman, AJP.A., Boul. de Pav. 35 5
Pels, P. van, Engelbertsstr. 107 3
Person, S., Bred.str. 110 4
Polak, J., Zeestr. 36 2
Penders, M.J.M., Strandweg 6 2
Pothoven, A.A., Boul. P. Loot 21 5
Priester, K., Hoogeweg 3 2
Polak, L., Boul. de Fav. 25 4
Postma, fam., Gr. Krocht 31 3
Rosenöial, J.J., Bred.str. 70 4

K.
Roes, S., Hoogeweg 78 3
Rooker, J., Boul. de Fav. 18 l
Reichwald, M., Boul. P. Loot 5 2
Ruiter, C. de, Hoogeweg 42 3
Rosenblath, S., Zeestr. 36 2
Reeben, E., Boul. de Fav. l • 3
Reaskin, J.H., Hoogeweg 21 3
Ras, mevr. Trompstr. 15 l
Rooselaar,H., Metzgerstraat 93 l
Rosenmuller, E., P. Heinstraat lla l
Reebergen, H.v., Schoolstr. 5 2
Regenboog, J.G.P., Badhuispl. l- 3
Romefln, A., Boul. de Pav. 35 6
Rook J., Zeestr. 20 3
Roemer, N., Badhuispl. 2 2
Roelofs, J., Stationsstr. 14a 2
Russell,W.M.J., v.Oldebarneveldstr.4 6
Rijnsoever, J.v., Oosterparkstr. 10 7
Rippe, J., Boul. Barn. l' 2
Ront, C.F. 't, Badhuispl. 2 3
Röttte, A.K., Badhuispl. 2 - 2
Radlich, fam., Boul. P. Loot 5 2

S.
Schuitemaker, E., Strandweg 6 l
Stroombergh, J., Boul. P. Loot 5 l
Steel, C.C.V., Boul. P. Loot 5 l
swartz, M., Boul. de Fav.l 3

Servaas, J. P., Strandweg 6 4.
Scholtz, D. J., Brederodestr. 183 6
Schrijver, P., Boul. Barn. l 3
Stopper, O., Metzgerstr. 39 2
Sarli, M., Metzgerstr. 86 - 3=
Stroobach, H., Metzgerstr. 86 5
Stokvis, M., Badhuispl. 2 l
Spiegel, fam. Metzgerstraat 50 4-
Sussmanowitz, A., Hoogeweg 42 l
Schöndorf, F., Boul. Barn. 2 3
Stefels, R. M., Boul. Barn. 2 2
Steinitz, B., Heerenstr. l 1
Stopper, fam., Metzgerstr. 84 G

T.
Termeer, E., Boul. de Fav. l 5^
Telpelaar, B„ Koninginneweg 27 2
Tas, L. Boul. de Fav. 18 l
Tiethof, L., Engelb.str. 14 2
Touber, Fr., Zeestraat 26 3-
Tas, L., Boul. de Pav. 18 l
Tesselhoff, P., Strandweg 10 2'
Tempel, L. G., Kerkstr. l l
Tasman, J., Boul. de Pav. 18 2-

U.
Uittenbroek, W. P., Zeestraat 57 3-
Uhlenbroek, W., Gr. Krocht l 2-

Uitslager, J. W.. Bred.str. 75 l
Ulbrich, S., Boul. P. Loot 34 6-

V.
Vleeschdrager, S., Zeestraat 62 4
Valenbreder, M., Hoogeweg 3 L
Veen, A. v., Gr. Krocht l 3
Vischschraper, Boul. de Fav. 25 l
Vries, A. de, Boul. P. Loot 5 , 2
Vollmér, F. A., Hoogeweg 42 2
Veth, L. J., Boul. P. Loot 19 l
Vredenburg, fam., Boul. Barn. 3. 2
Vorst, D., Boul. de Fav. 20 3
Vos, N„ Trompstr. 15 2
Vliet, fam. v., Boul. de Fav. 31 T
Vech. M. v.d., W.Parkstr. 4 *
Vilder/C. J., Boul. P. Loot 5 5
Verbeek, E., Boul. P. Loot 5 • 2:
Veldman, J., Trompstraat 15 3
Voorn, dames, v. Kinsbergenstr. l 2
Verdoner, L., Boul. de Fav. 25 l

W.
Wilhelmus, M., Boul. de Fav., 29 2
WJjnberg, R. M., Boul. P. Loot 5 2
Weichman, I„ Trompstr. 15 t
Willemse, P. H., Trompstr. 15 4-
Workum, J., Trompstraat 15 3
Wansdronk, C. A, Hoogeweg 46 5
Witter, W. J., Hoogeweg 78 l
Weddepohl,F., Hoogeweg 42 2
Wolfs. J., Engelb.str. 2 l
Wertheim, C. A., Boul. Barn, 3 5
Werve, C. A. v.d., Noorderstr. 29 e
Woude, A. v.d., Engelb.str. 92 -ff
Wever-Maassen, mevr. M.,

Trompstraat 15 Z
Wit, M. de, P.Heinstr. lla l
Wolf, S., Metzgerstr. 29 l
Wirtheimer, A., Schoolstr. 5 4-
Wezel, G. v., Badhuispl. l 2
Warnatscn, P., Zeestr. 20 2"
Wart, fam., Boul. de Fav. 44 4
Wassenburg, F., Hoogeweg 42 2'
Wiering, J. A., Strandweg 6 2
Wielinck, W. J., Strandweg 6 4r
Wiegert, mevr., Metzgerstr. 114. B
Wolf, C. F., Badhuispl. 2 5
Weinberg, H., Boul. Barn. 5 2'
Wynberg, Dr. M., Boul. P. Loot 5 .$

Y
Yperen, K. C. H., Zeestraat 26 l

Z.
Zehnpfermig, Gr. Krocht 31 l
ZwarC, mej1., Gr. Krocht 31 H
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In tijden van nood wordt de economisch
zwakke burger zoveel mogelijk door de
Overheid beschermd tegen de economisch
sterkere. Dan wordt de vrijheid van produ-
cent en consument aan banden gelegd en het
persoonlijke belang ondergeschikt gemaakt
aan dat der gemeenschap. Men heeft ',de
lasten gezamenlijk te dragen. Dat ondervin-
den wij thans, nu aan verschillende produc-
ten in nabije toekomst een tekort dreigt, in
een korte spanne tijds ten tweede male. Een
jaar geleden werd hamsteren als een natio-
nale plicht aangeprezen, maar wordt het
thans als ondeugd aangemerkt en met zware
straffen vergolden. Rijksbureaux en plaatse-
lijke distributiediensten zijn ingesteld. Voor-
raden worden geïnventariseerd, maatregelen
voor heel het land getroffen, op naam gestel-
de kaarten en .bons aan de burgers uitge-
reikt. Of men veel geld bezit of weinig, zon-
der aanzien des persoons geldt, dat men van
de bij distributie betrokken producten niet
meer mag ver- of aankopen, dan van Over-
heidswege per tijdvak en per persoon is vast-
gesteld.

Die centrale regeling van Overheidswege
is nodig in tijden van nood en iedereen aan-
vaardt het als vanzelfsprekend.

In tijden van wat men welvaart pleegt te
noemen, is centralisatie van het distributie-
apparaat - zij het zonder bons omdat dan ie-
der zoveel zou kunnen verkrijgen als nodig
is - evenzeer eis. En dat nu aanvaardt men
over het algemeen nog niet. Toch moet het
daarheen, zal een gezonde en stevige basis
gelegd worden, voor een ware vredestoestand
en een wezenlijke wederopbouw der maat-
schappelijke structuur tot- stand komen, die
Vrede, Geluk en Welvaart voor iedereen
van wieg tot graf, waarborgt.

*

Er is heel wat nodig aleer een product zijn
bestemming, dat is de consument, bereikt
heeft. Nadat de producent de door hém
nodig geachte hoeveelheid van enig artikel
heeft doen vervaardigen, treedt het distribu-
tie-apparaat in werking.

• Behulpzaam zijn daarbij, ieder op zijn
wijze en ieder ook met het vooropgezette
doel daaraan iets te verdienen, de commissi-
onnair, cargadoor en expediteur, de binnen-
en buitenlandse agentuur, de beursmaniak,
de vertegenwoordiger van groot- en klein-
handel, de hoofdinspecteur, inspecteur en
adjunct-inspecteur, de hoofdagent, agent en
reiziger, de winkelbediende en loopjongen en
een heel leger van administratieve krachten.
Daarvoor zijn nodig ontelbaar vele fabrie-
ken, opslagplaatsen, kantoren, vervoermid-
delen, technische en administratieve hulp-
middelen, advertenties, strooibiljetten en
lichtreclames, winkels en kramen.

Overal blijft wat aan de strijkstok hangen.
Iedereen moet wat aan zijn handeling in het
distributieproces verdienen: loon, provisie,
winst. Het gevolg is een prijsopdrijving,
waardoor de kosten van het product veel
hoger stijgen dan de wezenlijke waarde be-
draagt en nodig is. Velen hebben dat inge-
zien en men heeft inkoopcentrales opgericht
met het doel om door gezamenlijke inkoop
tot lagere prijzen te komen. Ook hebben
sommige producenten de tussenhandel uit-
geschakeld en zijn deze tot rechtstreekse
levering aan den consument overgegaan, het-
geen eveneens tot prijsverlaging heeft geleid.
Toch is dit maar van betrekkelijke waarde,
wanneer men het geheel in het oog houdb
Er is echter nog meer.

In één enkele straat in de steden treft men
vaak verschillende melk- en groentehandela-
ren, kruideniers- en slagersbedienden aan,
die ieder voor zich aan slechts enkele perce-
len iets afleveren. Velen hunner moeten per
fiets of handwagen heel de stad doorkruisen
om zo hier. en daar een pondje van dit en
een flesje van dat te bezorgen. Vele vracht-
auto's, van grote magazijnen en expediteurs,
veelal slechts ten dele geladen, berijden,
soms in aaneengesloten rij, de wegen om
eveneens hier en daar wat af te leveren. Vele
reizigers van firma's, die een zelfde artikel
verhandelen, laten zich met vaak dezelfde
verkeersmiddelen vervoeren, bezoeken de-
zelfde plaatsen en personen om te trachten
een order te plaatsen en van hun collega's
klanten af te snoepen onder het motto: Die
en .die is toch voordeliger of dit en dat is
toch beter.

In tien-, ja honderdtallen winkels soms,
worden dezelfde of soortgelijke producten
verkocht tegen uiteenlopende prijzen en
vaak komt het voor, dat de burger, na iets

te hebben gekocht opmerkt, elders hetzelfde
tegen lagere prijs, in betere kwaliteit, of meer
nog naar eigen smaak, te hebben kunnen
kopen. Vooral toen bij intreden der wereld-
crisis al meer werknemers werden ontslagen,
breidde het aantal zaken zich enorm uit.
Met name het aantal sigaren-, groenten-, sla-
gers- en melkwinkels nam schrikwekkend
toe. Wie ontslagen werd en een beetje wils-
kracht bezat, richtte een eigen zaak op of
vestigde zich' als zelfstandig patroon, het
ideaal van vele werknemers. Men zwoegde
heel de dag, teneinde eens een goed bestaan
te verkrijgen. Ging het een slager „ergens in
een straat" goed, alras vestigde dan zich zo
dicht mogelijk bij hem een tweede en derde
en de spoeling werd voor allen al dun-
ner; allen werkten elkaar er onder. Zo op elk
gebied. Dat was het gevolg van de particu-
liere vrijheid, die de handel verlamde, de
reeds gevestigde zakenman naar lichaam en
ziel vermoordde en bovendien de nieuweling
geen goed bestaan opleverde.

Duidelijk is gebleken hoe het particulier
initiatief en de vrijhandel hebben moeten fa-
len en onder andere hebben geleid tot wat
wij noemen een slechte distributiedienst.

Dat komt, omdat niet het belang der ge-
meenschap, maar slechts het eigen belang
vooropstond, en, onder het vigerende stelsel
voorop moest staan; het egoïsme werd met
de dag meer gevoed. De toestand werd al
nijpender, en de crisis nam in hevigheid al
meer toe- In binnen- en buitenland.

Dies moest de overheid ingrijpen: allerlei
maatregelen in het algemeen belang werden
getroffen. Bewijzen er van zijn contingente-
rings-, deviezen- en clearingsmaatregelen,
productie-beperking en -vernietiging, steun
a, b en c, werklozensteun en toeslagen, vesti-
gingswet en exameneisen. Men eiste vakbe-
kwaamheid en herscholing en sprak pver
beunhazen en boeten.' Het hielp en helpt
niets, zolang men niet verstaan wil, dat onze
tijd een gans andere regeling vergt dan vroe-
gere tijden. De algehele armoede, die er, on-
danks schijnwelvaart heerst, keert men niet
tot rijkdom, zolang men het productie-, dis-
tributie- en consumptieapparaat, zij het be-
teugeld, aan het particuliere initiatief blijft
toevertrouwen.

•
Radicale structuurwijziging is nodig, wil

men nog erger voorkomen. Het drievoudige
proces, dat vereist is, om wat de mens nodig
heeft hem te verschaffen, moet ten volle in
handen gesteld van de Overheid als hoedster
der gemeenschap, die daartoe ten volle moet
kunnen beschikken over alle hulpmiddelen
en krachten.

De tussenhandel moet in gelijkelijk tempo
op de duur volledig uitgeschakeld worden en
het product moet rechtstreeks van de produ-
cent (gemeenschap) gebracht worden tot de
consument (burger) door bemiddeling van
grote warenhuizen en opslagplaatsen (distri-
butiedienst).

In de steden en op het platteland moeten
op de voor de bevolking meest geschikte
plaatsen centrale warenhuizen en voorts cen-
trale opslagplaatsen met vervoermiddelen
worden gevestigd. In die warenhuizen moet
alles, wat de mens behoeft, verkrijgbaar zijn,
hetzij in natura dan wel op stalenkaarten.
Door doeltreffende uitstalling moet de bur-
ger volle gelegenheid verkrijgen om hetgeen
verkrijgbaar is, rustig te bezien en te keuren,
terwijl een schare van werkers hem in het
doen ener keuze behulpzaam moet zijn. Een
gans andere functie dus dan deze thans heb-
ben te vervullen: de mensen veelal iets aan-
praten wat zij niet nodig of niet willen heb-
ben, doch wat de handelaar kwijt wil zijn
of waaraan hij het meeste „verdient". Via de
opslagplaatsen en door middel van het al
meer te centraliseren vervoerswezen wordt
het bestelde op vooraf voor de verschillende
wijken der steden en voor de dorpen vast'
te stellen tijdstippen aan huis bezorgd, ter-
wijl verrekening van het gekochte steeds ter-
stond door middel van een eenvoudig cre-
dietwezen, waarover wij een volgende maal
uitvoeriger hopen te zijn, plaats heeft.

Reeds nu kennen wij in vele steden de gro-
te- particuliere warenhuizen, alwaar men aller
lei artikelen rustig kan waarnemen en kopen.
Thans dient men in de ontwikkelingsgang
der maatschappij een stap verder te gaan.
Van Overheidswege kan dat instituut, waar
men thans ook op dat gebied ervaring heeft
opgedaan en over vakbekwame werkkrach-
ten en leidende figuren beschikt, vervolmaakt
worden en ten volle in dienst van heel de be-
volking worden gesteld. Daarbij behoeven
geen slachtoffers te vallen. Iedereen, die in
het distributie-apparaat thans een rol ver-
vult, kan een hem met de belangen der Ge-
meenschap strokende functie blijven waar-

Officieel
Inschrijving
van werkloozen
bij de

arbeidsbeurzen
Blijkens-een circulaire van den secretaris -
Generaal waarnemend Hoofd van Sociale
Zaken is het zeer gewenscht, dat personen,
die uit hun dienstbetrekking ontslagen zijn,
zich laten inschrijven bij de organen, dei-
openbare arbeidsbemiddeling.

In verband hiermede noodig ik alle per-
sonen, die werkloos zijn uit, zich te laten in-
schrijven bij het agentschap van de arbeids-
bemiddeling alhier, Haltestraat 4, tusschen
9 en l uur v.m.
Deze inschrijving geldt zoowel voor hoofd-
als handarbeiders, voor mannen als vrouwen

voor ouderen als jongeren.

De Directeur van Sociale Zaken,
Mr. M. E. TJADEN.

Textieldistributie
Uitreiking toeslagkaarten.
Formulieren voor het aanvragen van toe-
slagkaarten voor de textieldistributie zijn
verkrijgbaar
in het lokaal achter het distributie-

kantoor, ingang Tramstraat

op Zaterdag 24 Augustus 1940 van 9-1 en
van 2-5 uur en op Maandag 26 Augustus 1940
eveneens van 9-1 en van 2-5 uur. Aldaar is
ook gelegenheid tot het vragen van inlich-
tingen.
Voor toeslagkaarten komen in aanmerking
hoofden van gezinnen, waarvan het geza-
menlijk jaarlijksche inkomen, berekend per
lid van het gezin, beneden f 350,- ligt (dus
voor een gezin van 2 personen beneden ƒ 700,
voor een gezin van 3 personen beneden
ƒ 1050,- enz.,). Alleenstaande personen ont-
vangen geen toeslagkaarten.
De uitreiking van de toeslagkaarten vindt
plaats in het lokaal achter het distributie-
kantoor ingang ïjramstraat op Woensdag
28 Augustus, des morgens van 9-12 uur, voor
hen wier geslachtsnaam begint met een van
de letters A t.m. G en des middags van
2-5 uur voor hen wier geslachtsnaam be-
gint met een van de letters H t.m. L;
Op Donderdag 29 Augustus 1940 des mor-
gens van 9-12 uur, voor hen, wier geslachts-
naam begint met een van de letters N t.m. S
en des middags van 2-5 uur voor hen wier
geslachtsnaam begint met een van de let-
ters S t.m. Z.
De aandacht wordt erop gevestigd:
a. dat men moet medebrengen het behoor-

lijk ingevulde aanvraagformulier, als-
mede de distributiestamkaarten van alle
leden.

b. dat alhier alleen toeslagkaarten kunnen
worden uitgereikt aan degenen, die in-

geschreven zijn in het bevolkingsregister der
gemeente Zandvoort.

CONCERT.
Zandvoorts Muziekkapel geeft a.s. Woensdag 28

Aug. een Concert op het Tramplein, aanvang half
acht. Na het concert zal de verloting plaats vinden.

Dinsdag a.s. 27 Aug. half acht repetitie. Alle wor-
den verzocht tijdig aanwezig te zijn wegens de ver-
duistering.

CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL.
Dinsdag 3 Sept. a.s. begint de Christelijke Kleu-

terschool aan de Brederodestraat weer. Aangifte van
nieuwe leerlingen, die de leeftijd van 31/2 Jaar be-
reikt moeten hebben, kan geschieden des morgens
tussen 9 en 9.30 uur aan de school.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenote Lies Balder behaalde bij de

door de Ver. van Leraren gehouden examens het
diploma Engelse Handelscorrespondentie. Zij was
leerlinge van mej. Jo Smit te Heemstede.

nemen, mits hij bekwaam is en gemeen-
schapsgevoel heeft. *

Dat alles is slechts te verwezenlijken met
goede wil en aller krachtsinspanning: wil en
daad. Slechts te verwezenlijken, indien ar-
beidsplicht en -mogelijkheid en voorts vol-
doende koopkracht voor iedereen wordt ge-
waarborgd. Wij hebben ons in de thans nog
bestaande oorlogstoestand voor te bereiden
op de komende Vrede. Daarin heeft iedereen
zijn taak. Men heeft te leren, dat ook in tij-
den van vrede het belang van den enkeling
ondergeschikt is aan dat der gemeenschap,
dat iedereen van anderen afhankelijk is en
dat dus allen yoor allen onder leiding der
Gemeenschap hebben werkzaam te zijn.

De tijd gaat door. Erkennen wij wat de tijd
vraagt, o.a. een goed distributiestelsel voor
allen.

A

NEDERLANDS IWDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

De Dajaks van Centraal Borneo besteden grote
zorg aan de graven, vooral die hunner vorsten en
voormannen. Ze voorzien het graf van kostelijk
snijwerk en hangen aan die gebouwtjes allerlei za-
ken op. De bedoeling is, dat de dode ze in het be-
staan hiernamaals zal gebruiken.

SPORT
OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358

Maandagavond 9 Sept. a.s. om 8.30 uur Alg. Ver-
gadering in „Ons Huis". De agenda zal nog 'nader
bekend worden gemaakt in ons cluborgaan „De
Meeuw".

Ons 1ste elftal is in de nieuwe competitie inge-
deeld bij Santpoort, Beverwijk, Bloemendaal, Kin-
heim, Bipperda, Schoten, Zandvoort, de Zeemeeu-
wen, T.Y.B.B., Onze Gezellen, D.E.M., Wilskracht.

Het 2de bij Bloemendaal 2, D.E.C. 2, D.W.S. 4,
D.W.V. 3, Haarlem 3, Santpoort 2, W.M.S. 2, Zand-
voort 2, Zeeburgia 3, de Zeemeeuweii 2.

i
OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.

Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

De komende week( de laatste week van Augustus)
worden alle turn- en veldlessen nog voortgezet vol-
gens het Augustus-rooster. De dames en heren wor-
den verzocht in de zaal om 8.15 uur aanwezig te
zijn, daar, in verband met het vroeger donker wor-
den de lessen ook eerder beëindigd moeten worden.
Wij verwachten -dat binnenkort tot verduistering
der zaal zal worden overgegaan, zodat in de loop
van September de wijziging in de lesuren kan wor-
den bekend gemaakt.

In de maand September gaan alle adspiranten
weer naar de zaal, de dames en heren gaan ook
naar de zaai doch blijven voorlopig op Dinsdag-
avond nog athletiek beoefenen. Het ligt verder in
de bedoeling om op een nader te bepalen dag in
September onderlinge openluchtwedstrijden voor
adspiranten en eventuele handbal-of athletiekwed-
strijden voor dames en heren te organiseren, dit
tot besluit van het zomerseizoen.

Dames en heren voorturners(sters) wij verwach-
ten U weer op de turnlessenü

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Sehuilenburg, Grote Krocht 5

22 Augustus a.s. spelen de dames thuis tegen Ra-
piditas.

Zondag 25 Augustus is er vergadering m Utrecht
van de Bonds-Handbal-Commissie.

Half September begint het nieuwe wedstrijd-
rooster.

Geeft u dus nog voor die tijd op als lid bij S. v.d.
Bos, Piet Heinstraat 6.

„WIJ ZIJN VERRADEN"

door Kolonel Moravec. Uitgave W. J.
Ort, 's Gravenhage. Prrjs ƒ 0,25.

Aldus luidt de titel van de derde druk van het
reeds in brede kring bekend geworden boekje van
den Tsjecho-Slowaaksen kolonel Emanuel Moravec,
dat nog slechts enkele maanden geleden voor het
eerst ook in Nederland uitkwam, toen onder de titel
„Tsjecho-Slowakije, slachtoffer der Westerse mo-
gendheden".

De nieuwe titel geeft inderdaad juister een ka-
rakteristiek van de inhoud van dit boekje, dat zo-
veel indruk heeft gemaakt op ieder, die er kennis
van nam. Documenten spelen in deze oorlog een
belangrijke rol, wij horen er telkens over spreken.
Welnu, dit boekje is zo'n document van historische
waarde.

Kolonel Moravec is een van degenen, die, toen
hun land werd bedreigd, niets liever gewild hadden,
dan voor de onafhankelijkheid daarvan vechten. Hij
voelt zich diep ontgoocheld door de houding van
de geallieerden, die geen hand uitstaken om het in
de nood bij te staan, hoewel men daarop stellig had
gerekend.

„Wij hebben geloofd", zo schrijft hrj, „in de edel-
moedigheid van Engeland en Frankrijk, zoals een
klein kind gelooft in Sint Nicolaas. Wij hebben het
ware karakter van deze mogendheden te laat leren
kennen. Wij waren blind en zagen niet, dat onze
zogenaamde vrienden slechts vriendschap kenden,
zolang deze hun financiële en politieke voordelen
opleverde "

Dit 'boekje, dat 80 pagina's groot is, en zich van
begin tot het eind niet laat wegleggen door wie
het begon te lezen, is hartstochtelijk van toon, ge-
schreven door een warm vaderlander, zoals de we-
reld er maar al te weinig kent.

De pers was dan ook unaniem in haar uiterst
gunstig oordeel, en ook de zeer lage prijs, waarvoor
het in de handel wordt gebracht, heeft meegewerkt
aan dit succes onder de Nederlandse lezerskring.
Duizenden en tienduizenden exemplaren hebben
hun weg bij het Nederlandse publiek gevonden en
nog dagelijks neemt de belangstelling toe. In enkele
maanden tljds rangschikte het geschrift van kolonel
Moravec zich onder de bestsellers van deze zomer.



Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan Is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden, Telefoon 2164,

N. V. S. Waterdrinker

Waldorp
Radio

Edelserie - Seizoen 1941

vraagt komende week
Uw aandacht l

Penaal
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

S Radio

Mevrouw!
Uw Radio, Stofzuiger, Strijkbout enz. defect? Dit is
uw adres voor solied werk, zeer voordelig en. tevens
betrouwbaar. — Laat u eens ons ontbieden, en U
bent zeer tevreden.

Radio-technisch bureau N. BOL
DUINSTRAAT 3 bij de Kerkstraat.

-tmaaaammmmummmmwemmummmmummmmmmm
B Heeft U voor de inmaak •

| GEEN SUIKER GENOEG? ~
B Gebruik dan

l
Giucosestroon

DROGISTERIJ

J. C A* STIJNIS
ORANJESTRAAT 1 - Telefoon ZSZ't

Woningbureau
J. H. TER WOLBEEK
H ugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HtTüR: Gemeub Villa's, Huizen, geheel en ge-
deeltelrjk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wijj ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

Met de verduistering
toch licht
in Uw huiskamer met onze

groenten en fruit
op uw tafel.
Het leven is heus niet zo zwaar, doch haal
dan brj

Fa* v. h. ter Wolbeek
uw waar.
SWALTJESTRAAT Z TELEFOON 2889

Naast

Grand Hotel
Zandvoort

Het, momenteel in ons Hotel wonende
Orkest van het Duitse Luchtwapen,
biedt U op

Zaterdag 24 Augustus
des avonds te 8 ure een

concert^ en dansavond
aan.

O.a. speelt de heer

WALTER RAATZKE
bekend als leider
zijner radio-band
bij de
Deutschland Sender

Het concert wordt van 9.30 tot 10 uur
uitgezonden, via de Var a (1875 m).

Br is gelegenheid tot
D A N S E N I

Entree f 0,50

Deze avond wordt,
zonodig, herhaald
op Zondag 25 Augustus !

Voorziet U tijdig
van kaarten

annooonnnnnn
SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazfln van

C. J. B A K K IC R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
Sigaren altijd droog. Sigaretten altijd vers.
KUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

\ /

Schoolschoenen
Gymnastiekschoenen
Alph. Sprongors

Grote Krocht 13
Telefoon 2106
's Avonds na 9 uur gesloten;
's Zaterdags na 10 uur
Verkoop a contant
Geen zichtzendingen

Alleen verduisteringscar ton
Ook hebben wij voorradig IS

verduisteringspapier 50—220 om breed
Eerste Zandvoorise Papierhandel
F. M. VAN DEURSEN

Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

\
onze grote voorraad WOL, grote keuze in Shorts,
Strandpantalons, Badpakken, Trainingspakken,
House Coats, Handwerken enz. hebben wij een

pracht collectie
glas, porcelein en aardewerk

-w.o. schitterende serviezen.
Komt U eens naar

MAGAZIJN „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

M l E P VAN E G E R E N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

Dat zal 'm raken
Dat zal smaken

De eerste verse
DUINKONIJNEN

SOEPKIPPEN, BRAADKIPPEN, POULARDES,
WILDE EENDEN.

Wildhandel D. VISSER
HALTESTRAAT 34 - TELEFOON 2025

Koopt voor uw kinderen

SCHOENEN
met DEGELIJK
boven- en onderwerk

Schoenhandel
C, do Vries

Haltestraat" 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

BBBBBiBBBBlBBflBBBBBBBBBBBBBBBfl

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.

Gebruik voor inleggen van eieren t

SCHELPKALK
Schildersbedrijf
K. van der Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
en prijs
per liter ƒ 3,25
per Va liter f 1,65

Slijtenj-Wijnhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654

W. KLIJN Jr,
Leraar Boekhouden M.O,
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

ELECTRICITEIT

Zandvoorts Verkooplokaal
Brugstraat l, - Taxateur J. Waterman
In-r en verkoop
van diverse meubilaire goederen, bedden, ledikan-
ten, dekens, enz. .Telefoon 2092

En zwerft door alle kamers heen

Koopt nu nog onze

SWIFT en ROBINSON
HEREN MOLIÈRES
f 6,95 en f 6,50
met volle garantie.

SCHOENENMAGAZIJN

S. BRONKHORST
HALTESTBAAT 21 (op 't hoekje).

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

Voor de

V E I L I N G
die

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
zal worden gehouden, kunnen dagelijks goederen
ingebracht worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
SWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

BIJ WIE

FIJNE VLEESWAREN?
Natuurlijk bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Iedere dag verse gekookte lever!
Telefoon 2105 's Avonds tot 12 uur geopend.

VERHOGING POSTTABIEVEN
De posttarieven zijn met ingang van 20 Augustus

als volgt verhoogd:
Brieyen: a. locaal t.m. 20 gr. 5 et; 20-100 gr. 7y„

et; b. interlocaal t.m. 20 gr. 71/» et. Boven deze ge-
wichtsgrenzen blijven, de oude tarieven gehand-
haafd.

Briefkaarten: a. locaal 4 et; b. interlocaal 5 et.
Op zich nog in handen van het publiek bevindende
postbladen, briefkaarten, enz., met zegelopdruk van
lagere waarden dient bij gebruik na 19 Augustus
het ontbrekende bedrag te worden bijgeplakt.

De telefoontarieven worden als volgt verhoogd:
a. locale gesprekken 3 et; b. interlocale gesprekken
per 3 minuten of gedeelte daarvan: Ie zone (0-10
km) 6 et; 2e zone (10-15 km) 15 et; 3e zone 15-25
km) 30 et; 4e zone (25-35 km) 45 et; 5e zone (boven
35 km) 60 et.

De datum waarop de nieuwe gesprekstarieven aan
iedere telefooa-abonné worden berekend, zal den
abonné's schrifteltfk worden medegedeeld.

Alle hierboven niet genoemde binnenlandse tarie-
ven bleven ongewijzigd.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

| OP ELK GEBIED
Telefoon 2201
Burgemeester Engelbcrtsstraat 9

Bij de

Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG, het ver-
trouwde adres»
koopt U toch het goedkoopst

Het meest gesorteerde adres
ter plaatse I
VERDUISTERINGSPAPIER, per meter 6 et

VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 et

VERDUISTERINGS-PHILIPS-LAMFEN .. 65 et

VERDUISTEHINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 Ct

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Heeft U geen petroleum?
Wij hebben gasspaarbranders 89 et

Alleen:
GROTE KROCHT 5-7
Telefoon 2974
Tevens Ie klas reparatie-inrichting

43. Dan stormen zvj, nadat de stromen
Wat tot bedaren zrjn gekomen,
Van de politie vergezeld,
De trappen op en — staan versteld!
Want boven 't spieg'lend watervlak
Daar bengelt, als een hulploos wrak,
Vriend Jim, die bij het sprongen maken
Aan 't keukenlicht was biyven haken!

*
*

*

44. Maar wacht, 'n dappere agent
Maakt aan zyn lyden gauw een end:
Terwijl hy dqor het water plast,
Pakt hij Jim bü z'n poten vast
En heeft hem met één ruk bevrijd
Uit alle stroop en narigheid,
Niet echter zonder dat Jims oren
Een stukje van hun vel verloren.



Kousen

Het adres voor

Elastieken kousen
In diverso kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
HALTESTBAAT 46

Telefoon 2392

Zonnebrand-, Parfumerie- en Toiletartikelen.
'Telefoon 2292 Telefoon 2292

TE KOOP GEVRAAGD:

gehele of gedeeltelijke inboedels
Haaiden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
t>fflüke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
Troor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostvcrlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

"Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland kan met
.ingang van l October 1940 worden geplaatst een

DUINTOEZIENER
-met aanwijzing als standplaats Zandvoort. Aanstel-
Ung op proef voor l jaar, vaste aanstelling bü ge-
toleken geschiktheid. Bezoldiging ƒ 23,50 per -week
met 4 verhoogingen van ƒ l,— per week, telkens
na 3 dienstjaren. Fensioenaftrek bü vaste aanstel-
ling ICO/,,. Rijwielvergoeding ƒ 25,- per jaar. Ge-
gadigden moeten vertrouwd zyn met in de duinen
-voorkomende -werkzaamheden, bijv. helmbeplan-
tingen, en goed met het publiek kunnen omgaan.
•Het bezit van een politie-diploma strekt tot aan-
toeveling.

Op zegel gestelde sollicitaties te richten aan den
Ingenieur van Rijnland te Leiden (Breestraat 59)
vóór i September a.s.

Verloren
Zondag j.l. BLAUWE DAMESTAS MET INHOUD.
Tegen beloning terug te bezorgen Hoogeweg 59rood

WAARSCHUWING
JVten wordt verzocht geen
geld of goederen af te
geven aan mijn weggelo-
pen vrouw G. KEUR-v.d.
BERG, daar door mij
niets zal worden betaald.

A. KEUR,
"Willemstraat 12.

TE HUUR: GEMEUB1L.
ZIT-SLAAPKAMER

m. of z. pension, in klein
'gezin.
.Br. bur. Zandvoortse Crt
-ond. no 41805 (in de bus)
•Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP GEVRAAGD:
SOLIDE VILLA

geen. erfpacht. Aanbie-
-dingên met uitv. beschr.
-ond. no 41806 (in de bus)
Bur. Zandvoortse Cour.

*Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD:
EEN NET MEISJE,

'14 tot 16 jaar van 9 tot
fhalf twee. Loon ƒ 2,50.
Aanmelden Mevr. Roef-
-stra, Stationsplein 27 bov

TE HUUR:
wegens vertrek ter over-
name HERENHUIS tegen
zeer lage prijs; op prima

*stand. Aanv.direct of n.o.
Br. bur. Zandv. Courant

_ Gertenbaehs Drukkerij
xmd. no 41803 (in de,bus)

TE HUUR voor kl. gezin
ONGEM. VRIJ HUISJE
A ƒ 3,25 per -week, -water
inbegrepen.
-Te bevr. Spoorstr. "20.

GEVR. voor de middag-
"Uren: NET MEISJE;
üem kind goed kunnen-
de verzorgen. Aanmeldeiï
Dr. Metzgerstr. 39

'•GEVRAAGD:
DRIE NAAIHUIZEN

•Ook voor de winter van
half 9 tot 4.30 a ƒ 1,75.
Br. bur. Zandv. Courant

•«Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41802 (in de bus)

BIEDT ZICH AAN:
Nette jonge WERKSTER

•voor hele of halve dagen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkeril
ond. no 41801 (in de bus)

TE HUUR:
"GEMEUB. ZITKAMEB,
--SLAAPK., KEUKEN EN
'BADKAMER. Nette stand
• centrum. Huurprijs f 5,-
Br. bur. Zandv. Courant,
.Gertenbaehs Drukkerij
«ond. no 41804 (in de bus)

TE HUUR: - ONGEM.
VRIJ HUIS. 5 Kamers,

'keuken en vliering. ƒ 6.-
per week. Te bevragen:
,Jan Steenstraat 11.

Beschaafd meisje zoekt
VLOTTE VRIENDIN

Leeftijd 24-27 jaar.
Br. Zandvoortse Courant,
Gertenbaehs Drukkerij,
ond. no 41810 dn de bus)

SAMENBEWONING.
In grote villa wordt zeer
billijk SAMENWONING
aangeboden. Desgewenst
gemeubileerd of met pen-
sion.
Adres: Biederodestr. 36

GEVRAAGD:
GROTE HUTKOFFEK

Brieven niet prijsopgaaf
Bur. Zandvoortse Cour.,
Gertenbaehs Drukkerij
ond. no 41809 (in de bus)

TE HUUR GEVRAAGD:
door jongelui voor het
gehele jaar, GEMEUBEL,
ZIT- en/of SLAAPKMK,
Br. m. volledige opgaven
Gertenbachs Drukkerij,
ond. no 41808 (in de bus)

GEVR. tegen l Sept. in
klein gezin

FLINK MEISJE
van 9-6 uur. Zelfst. kunn,
werken en koken. Loon
ƒ 25 per maand.
Brieven met referenties
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41807 (in de bus)

TE KOOP: als nieuw
DAMES- en HEKKJSJB1J-
WHELEN.
Werkfietsen vanaf ƒ 16.-
Damesrijwiel ƒ 21,-

Jan Steenstraat la.

TE HUUR:
GEMEUB. BOVENHUIS
op goede stand centrum-
dorp, bev. kamer en suite
sl.k. m. vaste wastafel en
vrije keuken. Prijs ƒ 30,-
per maand.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 41707.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobijnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

EXTRA BERICHT!!

DAT HAD U NICT ««>ftCI«
•dat uw «cHo«ntJ« «o«
fijn, al. n l a •*»«<«»*•"

-

p.kilo p. 10 kg p. 25 kg
KLEINE ANDIJKER MUIZEN 5 et 45 et ƒ 0,95
KLEINE BLAUWEN 5 et 45 et ƒ l,-
KLEINE BONTEN 6 et 55 et ƒ1,25
ZEEUWSE EENTJES 6 et 55 et ƒ 1,25
KLEINE EIGENHEIMERS.... 5 Ct 45 et ƒ l,-
KLEINE DUINZAND 6 et 55 et ƒ1,25
ANDIJKER MUIZEN 6 et 55 et ƒ 1,25

p .kilo p. 10 kg p. 25 kg
PRIMA DUINZAND 7 et 65 Ct ƒ 1,50
ZEEUWSE EIGENHEIMERS .6 Ct 55 Ct ƒ 1,25
ZEEUWSE BLAUWEN 6 Ct 55 et ƒ 1,25
ZEEUWSE BONTEN 7 et 65 et ƒ 1,50
ZANDVOORTSE DUIN 8 et 75 et ƒ 1,75
BLAUWPITTEN 8 et 75 et ƒ 1,75
FRIESE BORGERS 8 et 75 et ƒ 1,75

fijn,
woidati fl«">5
la het werk. d
Belljko „«cH
maakt.

SCHÖENMAKERU

ÏÉËSTRAAT69

EXTRA RECLAMEs
GROVE DUIN (zonder hollen).. 5 et per kilo 10 kilo 50 et 25 kilo £ 1.10
GROVE MUIZEN (koken niet af) 5 et per kilo 10 kilo 45 et 25 kilo £ 1.00
GROVE BLAUWEN volop kruim 5 et per kilo 10 kilo 45 et 25 kilo £ 1.00

Gratis schrobben. Hotels, Pensions en Inrichtingen extra korting. Horen en bezorgen zonder prijs-
verhoging. — WU verzenden door het g ehele land.

GEEF NU REEDS UW ORDERS OP VOOR PRIJSOPGAAF VOOR UW WINTERVOORRAAD.

Telefoon 2289 VAN DEURSEN'S 's Avonds 7 uur gesloten.
's Zaterdag 9 uur gesloten

Aardappelhantiel

Leesbibliotheek „Gelria"
is 's avonds na 8 uur en
's Zaterdags na 9 uur
gesloten.

Zandvoort
HAARLEM
HAARLEM-NRD
HEEMSTEDE
IJMUDOEN

Kerkplein 8
GED. OUDEGRACHT 107
GEN. CRONJESTRAAT 12
BINNENWEG 46
MEIDOORNPLEIN 26

Telefoon 2274
TELEFOON 14245
TELEFOON 15879
TELEFOON 29632
TEL. K 2500-15879

Per l September
vestigen wij ook

een zaak in
AMSTERDAM

(Gevestigd sedert 1851)

VERLOREN: STEUN-
ZOOL, geheel metaal;
gaande v. Bloemendaal-
strand tot Casino. Terug
te bezorgen: Brederode-
straat 36.

TE HUUR of TE KOOP
op eerste stand, een zeer
modern ingerichte

KLEINE VILLA.
Te bevr. bij Makelaar
Citroen, telefoon 2804. -

Kapsalon To de Jong
'DAMES, Stelt U prjjs op vakkundige behandeling
-van Uw haar en op prima coupe van Uw kapsel,
"Wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
•haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
'PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

'Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas

•werk gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

'.Zaterdagavond 9 uur gesloten.

Modevakschool M* de Vries
Tel. 2851

Aangifte van leerlingen voor het
aanstaande winterseizoen
kunnen dagelijks gedaan worden aan de
HEERENSTRAAT 3
na 6 uur Haltestraat 55. •
Apart naaiclubje voor meisjes van 11-15 jaar

Speciale cursus in patroontekenen
Lessen voor eigen gebruik en opleiding voor
de examens.

Zeer benodigde artikelen
zonder punten!

Prima corsetten
en bustehouders
in de nieuwste modellen, prima pasvorm, ook
voor corpulente personen.

Vraagt ons corset met buikband
BUSTEHOUDERS, de nieuwste jeugdvorm.

Zo juist ontvangen:
natuurzijden kousen

in moderne kleuren, ook zonder punten.

Ziet de etalages.

Het Koopjeshuis
Kerkstraat 32-34 - Telefoon 2391

•••••••••••••••••••«•••••••«••••HMBHHHMM
• Magazijn •

• Het wonder van Zandvoort •
- ---------- ----------- H

BVoor de inmaak: Snijbonenmolens
2-gaats f 1,30 en f 1,90

BOTERKOELERS . 59 et
PRACHT SCHEMERLAMPJES vanaf 98 et
VERDUISTERINGSPELDJES vanaf 15 et
WAXTNE THEE-COMFOORTJES ... 29 Ct
BLOEMENHANGERS 35 et

3
Profiteert nu!
Pracht stenen vazen vanaf 23 cent

GROTE
SORTERING* HANDGESCHILDERDE VAZEN

DAMES TASJES
THEEMUTSEN
NACHTZAKKEN
PAPIERMANDEN
BOODSCHAPPENTASSEN
KOEKDOZEN
BONBONNIERES

Swaluëstraat 9
Haltestraat 7
Telefoon 2418
IHMHinmUUHHMUMMUnMB&MHMMnMRMM

HANDELSDRUKWERK?
Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2135

Electrisch koken
Nu onder ieders bereik!

ELECTRISCH FORNUIS, compleet met
pannen in Uw huis vanaf f 0,48 p.w,

GOEDKOOP STRQOMTARIEF
Geen vasfcrechtverhoging.
Leiding 10 m. aanleg gratis.
Ziet onze etalage!

Vraagt inlichtingen bij:

Radio- en electro-technisch bureau F» H»
gedipl. techn. - Erk. P.E.N. Install.
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TEL. 2534

Theater Monopole
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 23 tot en met Donderdag 29 Aug.
ledere avond aanvang 8.15 uur. Eén voorstelling per
avond. — Opvoering van een groot amusements-
prograinma!

Lilian Harvey en Willy Fritsch in

Als vrouwen
regeren

Een oergeestig filmwerk der U J1. A. Regie: Paul
Martin. Muziek: Harald Böhmelt. — In de overige
hoofdrollen: Leo Slezak, Hans Jimkerman, George
Alexander e.a.

Als Vrouwen Regeren stelt Lïlian Harvey en
Willy Fritsch. voor het dilemma: moet de
vrouw de meerdere zijn van den man of omge-
keerd? In tal van geestige verwikkelingen wordt dit
vraagstuk tot en bevredigende oplossing gebracht.
VERDER EEN BUITENGEWOON BIJPROGRAM.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.
Toegang elke leeftijd.

ATTENTIE! Bij slecht weer iedere middag half drie

FAMILIE-KINDER-MAT1WEE
Opvoering van de grote filmklucht:

Watt en \ Watt als circusartisten
Een dolle klucht, waarom U kunt schateren.
Verder een schitterend bijprogramma. Amusant
voor jong en oud.
Entree 20-30-40 cent.

Met 't oog op de verduistering
is Leesbibliotheek „Gelria"

BESLIST 's avonds na 8 uur gesloten
en des Zaterdags na 9 uur.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BXtONKHORST, Haltestraat 21
W. GISKES, Bakkerstraat 5
R. HARMS, Zuiderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakvcldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 12
T. PAAP, Schelpenplein 9 :•
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

Mevrouw! Heeft U iets op te ruimen
van Meubelen, Kachels, Fornuizen, tevens net ge-
dragen Dames-, Heren- en Kinderkleding, Schoe-
nen enz. Ontbiedt u eens zonder verplichting het
van ouds bekende en vertrouwdste adres. WJ geven
u de hoogste waarde.
TE KOOP een pracht wit geëmailleerd Kolenforiniis
en Oude koperen Doofpot.

Adres: ME J. E. BOL, DUINSTRAAT 3
bü de Kerkstraat.

SLECHTE CIJFERS voor
MODERNE TALEN?
Dan naar:

J. Blom — Helmersstraat 21
oud-chef correspondent N.V. 't Raedthuys.
Billijke condities.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L T. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkery Rood. Tel. 2891

Kips Leverworst Leverworst
Paarderookvlees

Tongeworst Osserookvlees
Boterhamworst Schouderham
Bloedworst enz. enz..



Z A N D V O O R T S C H E

Verschijnt eiken Vrijdag,

Advertentie-tarief op aanvrage.

ADMINISTRATIE: GEBTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 - Giro 9446

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1940

A D C O U R A
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIQINQ
v. VREEMDELINGEN VERKEER „Z AND VO ORT"

(Scmi-Officfëel)
in exploitatie bij Gertenbachs D r u k k e r i j
Achterweg I - Zandvoort - Telefoon 2135
Redacteur: G. Kiefer, wd Directeur der V.V.V.

GESLAAGDE WIELERWEDSTRIJDEN.

Met angst en vreze werd vorige week naar de
Zondag uitgekeken. Zou het weer medewerking ver-
lenen om de nationale wegkampioenschappen te
Zandvoort te doen slagen? De N.W.U. en de V.V.V.
„Zandvoort" hadden alle mogelijke moeite gedaan
om de kampioenschappen zoo goed mogelijk te doen
slagen. En gelukkig, een stralende zon was Zand-
voort gunstig! Reeds in alle vroegte stroomden de
wielerenthousiasten naar de badplaats om van de
wedstrijden te genieten. Tram en trein brachten
voorts honderden bezoekers, zpodat tegen 12 uur on-
geveer 10.000 bezoekers aanwezig waren. De noorde-
lijke boulevards waren door de politie afgesloten,
alsmede de toegangswegen naar het circuit.

De weg was bijzonder geschikt voor deze wedstrij-
den, n.l. asphalt-klinkerbestrating-asphalt. De
baan was ruim 15i/2 km lang, zoodat de amateurs en
professionals en onafhankelijke ruim 170 km had-
den af te leggen (11 ronden). Er werd gestart voor
het Casino, terwijl de finish voorbij de Loefhoeck
gelegen was. Vooral op het laatst werden de wed-
strijden zeer spannend en werden de verrichtingen
der renners met spanning gevolgd. Louis Motké, de
22-jarige Amsterdammer, wist in ruim 4V2 uur be-
slag te leggen op het Kampioenschap van Neder-
land, op ruim 40 seconden gevolgd door Guurt Saes.

Vele autoriteiten volgden de wedstrrjden; we
merkten o.m. op Burgemeester H. van Alphen, wét-
houder A. J. v.d. Moolen, Mr. Ph. L. Reijinga, com-
missaris van politie en verschillende raadsleden. De
organisatie bij V.V.V. was uitstekend in orde en een
woord van lof moet toegezwaaid worden aan de
politie en voorts aan de vrijwilligers: de kassiers,
de controleurs en de programmaverkopers.

We vernemen nader, dat er zeer groote kans be-
staat, dat het volgend jaar weer de wegwedstrijden
om het Kampioenschap van Nederland te Zand-
voort zullen worden gehouden.

De uitslagen luiden:
1.professional kampioen, benevens algemeen, wég-

kampioen van Nederland Louis Motké (Amster-
dam) tijd 4 uur 30 min. 14 sec. Gem. 37,8 km per
uur over 170,5 km; 2. Guus Saes (Weert) kam-
pioen onafhankelijken, tijd 4 uur 30 min. 54 sec.;
3. Cees Joosen (Made) onaf h.; 4. Piet van Nek
(Amsterdam) professional; 5. Willem Reuter (Am-
sterdam) prof.; 6. Leen Dietvorst (Amsterdam) on-
afh.; 7. Henny Keyzer (Amsterdam) kampioenaina-
teurs, allen zelfden tijd als Saes; 8. Arie Overweel
(Middelharnis) prof. tu'd 4 uur 33 min. 9 sec.;
9. Adriaan Kuyper (Amsterdam) onaf h.; 10. Cees
Bakker (Zaandam) prof.; 11. Willem de Ruiter
(Rotterdam) onafh.; 12. Eim Rijsbergen (Leiden)
amateur; 13. Joop Stet (Umuiden) amateur, allen
zelfde tijd als Overweel; 14. Gerrie Loos (Amster-
dam) amateur tijd 4 uur 34 min.; 15. Henk Maas
(Geldrop) 4 uur 35 min. 32 sec.; 16. Max Segaar
(Leiden) amateur; 17. Jacq van Vliet (Gouda)
onafh.; 18. Chris van Leeuwen (Boskoop) amateur;
19. Gerard Blaauw (Zaandam); 20. Bep Hordijk
(Rotterdam) amateur.

Nieuwelingen 31 km; 1. Jae. Pool (Schoorl) tüd
48 mui. 14 sec.; 2. Ladenius (Amsterdam); 3. Henk
Meesters (Rotterdam) allen dezelfde tijd.

Veteranen 31 km: 1. W. Eindhoven (Den Haag)
tijd 53 min. 54 sec.; 2. A. Krijgsman (Rijswijk); 3.
W. Goverde (Rotterdam), zelfde tijd.

Officiëele badgastenlijst
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie-
bureau van de V.V.V., Stationsplein.
Opgave van 20 Aug. 1940 Nadruk verboden.

. GROOT RUITERFEEST.
Wij ontvingen bericht dat op Zondag l September

door de Commandant der hier gelegerde S.S.-troe-
pen een ruiterdag voor militairen en burgers op het
strand zal worden georganiseerd.

Tal van wedstrijden staan op het programma om
fraaie prijzen en hieraan kan een ieder gratis deel-
nemen.

Inschrijving en inlichtingen vanaf heden tot en
met Dinsdag 27 Augustus aan Hotel „l'Ocean", Dr.
Metzgerstraat 8, telef. 2041.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Hiermede deelt het bestuur mede, nadat het 2 Mei

j.l. zelf een groot concours had uitgeschreven, thans
aan een concours zal deelnemen en wel te Amster-
dam op l Sept., uitgeschreven door V.V.V. te Am-
sterdam, waar een groot Muziekconcours zal ge-
houden worden. Zo u ziet het bestuur is ten alle
tijde aan Jiet werk. En directeur Paap zal ook op
dit concours de prijzen in de wacht slepen. Als er
maar supporters zijn, kunnen die zich nog voor a.s.
Woensdag opgeven aan het bestuur. De prijs naar
Amsterdam is slechts ƒ 0,80. Hopende dat Excelsior
een goed succes mag behalen.

Repetijie a.s. Maandag in gebouw „Ons Huis".
Er zal' aan de mars- zowel als aan de concert-

wedstrijd worden deelgenomen.

BETALING GEVORDERDE AUTO'S DOOR
DUITSE WEERMACHT,

Vordering indienen vóór 31 Augustus a.s.
De Bond voor Bedrijfsautoverkeer in Nederland

(B.B.N.) meldt ons:
Uit de vele vragen, welke men ons stelt, blijkt,

dat velen nog onkundig zijn van de wijze, waarop
zij schadevergoeding zullen kunnen verkrijgen.

Er zijn 2 gevallen te onderscheiden:
I. Wagens, waarvoor een „Abschatzungs-
urkunde" is afgegeven.

Zij, die in het bezit zijn van een gedrukte ver-
klaring, waarboven staat „Abschatzungsurkunde"
zullen rechtstreeks van de Duitse autoriteiten be-
richt ontvangen op welke wijze de uitbetaling ge-
regeld zal worden.

De Abschatzungsurkunde" is afgegeven ten aan-
zien van wagens, welke getaxeerd zyn door 2 .Ne-
-derlandse deskundigen.

II. Wagens, welke gevorderd zon tegen af-
giftc van een bon of zonder enig bewjjs.

Ten aanzien van wagens, waarvoor geen „Ab-
schatzunsurkunde" is afgegeven, moet opgave ge-
schieden aan de Secretarie van de plaats van in-
woning, afd. Militaire Zaken, onder overlegging van
het vorderingsbewijs. Dit geldt ook voor de in We-
sel gevorderde wagens.

Indien men niet in het bezit is van een. vorderings
bewijs, dan dient evenseens opgave te geschieden,
Alsdan zal een verklaring moeten worden afgelegd,
onder opgave van getuigen of ander bewijsmateri-
aal Men wende zich eerst tot de Gemeentesecreta-
rie.

Indiening van vorderingen voor wagens onder II
bedoeld moet geschieden vóór 31 Augustus a.s. ter
Gemeente-secretarie van de woonplaats!

Abas, M., Hoogeweg 42
Aerts, J. S., Rozennobelstr. l
Arnoldy, H. A., Brederodestr. 43
Alkan, P., Boul. P. Loot 5
Adriaansen, P., Badhuispl. 2
Arensen, C., Zeestraat 9
Asselberg, P., Heerenstraat l
Ammermann, J. H., Boul. de Pav. 20 6

B.
Brandenburg, J., Pakveldstr. 4
Buiskool, H., Heerenstr. l
Brouwer de Jong, T., Heerenstr. l 3
Benzel, J. M. ten, P.Heinstr. lla
Brouwer, R. en S. A., O.Parkstsr. 2
Bijl, L. C., Hoogeweg 42
Boekhorst, N. de, Boul. de Pav. 15 l
Boelens, C., Boul. de Pav. 15 l
Büchi, W., Boul. Barn. l
Bos, L. B., Boul. Barn. l
Bedemeijer, P. P. B., Badhuispl. 2 2
Boogaard, G. v.d., Badhuispl. 2 2
Berghof, fam., Zeestr. 49 4
Booms, W. H., ? l
Bergman, C., Zeestraat 35 4
Balte, A., Engelb.straat 46 2
Begeer, M., Hoogeweg 42 l
Beijersvoort, O., ? 3
Broekhuizen, B., Metzgerstraat 39 l
Beek, L., Metzgerstraat 39 l
Brink, L. J. v.d., Boul. P. Loot 5 3
Bloemendaal, P., Badhuispl. 2 2
Barber, J., Zeestraat 36 2
Barendse, fam., Engelbjstr. 46 3
Berowier, E., Badhuispl. 2 l
Batel, Dr. Fr., Hoogeweg 78 l
Bruijn, W. de, Hoogeweg 42 4
Burger, A., Zeestraat 9 2
Bosch, C. M. v.d,, Boul. Barnaart l l
Bouwmeesters, M. E., Marisstraat 49 8
Boer, H. H. de, Stationspi. 25 l
Barber, Mevr., Metzgerstr. 39 2
Barbau, v. Roosteren, J.M.R.,

Boul. de Favauge 25 2

C.
Crommelin, J., Boul. de Fav. 25 2
Cante, L. F. C., Boul. de Fav. 20 2
Cuperus, K., Boul. de Fav. l l
Cohn, A., Metzgerstr. 84 l
Cok, B., Kostverlorenstr. 28 5
Comax, W., KostverLstr. 28 3
Cornelisse, Joh., Koninginnew. 31 5
Corstanje, A., v. Kinsbergenstr. 5 8
Calazo, A. J., H, de Grootstr. 9 3

"" D. "~"• •-
Dijkstra, J., Parallelweg 13a 4
Duizend, S., Kostverlorenstr. 59a 8
Dammuller, J. J., Noorderstr. 14 3
Daniels, L., Boul. de Fav. l 4
Dekker, M., Zuiderstr. 3 l
Drost, PI., Hoogeweg 42 2
Dikkers, H. H., Strandweg 6 l
Dolle, A. H., Julianaweg 18 3
Dirks, J., Hoogeweg 69 4
Dorst van Gaal, A. M. v., Hoogew.42 l
Doijer, P. C., Brederodestr. 97 6
Druijff, H. F., Boul. de Fav. 20 l
Duin, P., Boul. de Fav. 25 2

E.
Engelkes, W., Boul. P. Loot 18 2
Exmann, J. M., Boul. de Fav. 21 l
Elders, fam., Rozennobelstr. 18 6
Entinga, H., Boul. de Fav. l l
Essen, L. J., Noorderstr. 5
Engel-Priedlander, inevr. Hoogeweg 2
Engberten, L., Heerenstr. l

F.
Faber, M., Hoogeweg 3 l
Fock-Paber, mevr. G. A., Bl.P.Loot 5 3
Foreest, Jhr., P. v., Boul. P. Loot 18 l
Förster, KI., Engelb.str. 14 l
Feiner, P., Badhuispl. 2 2
Funke, G. L., Hoogeweg 42 2
Fransen, J., Boul. Barn. 2 5

G.
Graanboom, mevr., Brederodestr. 56 3

Gijsen, T., Noorderstr. 33
Götje, L. H., Nieuwstr. 2
Gielissen, fam., Zandv.laan 334
Gaasterland, P., Pakveldstr. 30
Greven, A. C. M., Boul. de Pav. 15 5
Gerding, A., Boul. de Fav. 15 l
Golderwtfk, H. F. Th., Engelb.str. 14 2
Greve, fam., Boul. de Fav. 39
Gruü'ther, H. de, Hoogeweg 80
Goldwasser, fam., Boul. P. Loot 5
Grand, J. T. Ie, Poststr. 9
Gelder, N. v., Marisstraat 26
Grevel, T., Brederodestraat 125a

H.
Hopman, L., Kerkstr. 9 2
Hamel, M., Badhuispl. 2 2
Haust, W., Badhuisplein 2 2
Halstede, W. J., Badhuispl. 2 2
Hopman, J. H G.. Julianaweg 18 4
Hillesum, J., Zeestr 36 3
Hinnen, J. G., Badhuispl. 2 2
Hirschbruch, F., Badhuispl. l l
Henneman, P. F., Boul. Barn. l 3
Hoogenbosch, B. T., Parallelw. lla 13
Hoekstra, R. P., Heemskerkstr. 14 9
Hurk, M. C. v.d., Haltestr. 6r 5
Holthuis, A. K., Hoogeweg 42 2
Heiman, mevr. C., Hoogeweg 3 l
Hamisze, J., Heerenstr. l l
Hendriks, J., Brederodestr. 125a 6
Hassel, J. v., Hoogeweg 82 4
Heijden, wed. G.C.M., Haarl.str. 82 8
Hoolwerf, A. J., Kanaalweg 29 5
Haas, J.v.d., Marisstr. 16 2
Huisman, J., Kerkstr. 38 3
Haren, Dr. H. P., Boul. Barn. 11 2
Herzfeld, M., Boul. Barn. l 4
Haas, L. S. de, Badhuispl. 2 2
Hammes, L., Boul. P. Loot 18 l
Huisman, F., Boul. P. Loot 18 5
Hessen, M., Boul. de Fav. l 2
Huf, J., Boul. de Pav. l 4
HuUing, fam., Zeestr. 49 2
Hage, fam. ter, Zeestr. 49 3
Hofman, J. W., Zeestr. 47 3
Heuft, J., Koningstr. 49 4
Hoeben, A. A., de Wittstr. 5 2

J.
Jung, mej., v. Kinsbergenstr. l i
Jacobs, J. B., Hoogeweg 42 2
Jonker, fam., Zeestr. 49 2
Jonge-Cohen, H.E.B. de, Strandw.6 2
Jansma, L., Parallelweg 61 2
Jansen, J., Hoogtveg 78 l
Jong, A.E.M. de, Hoogeweg 80 2

K.
Kimman, J. J., Hoogeweg 80 9
Kaaij, C. v.d., Boul. de Pav. 20 l
Kroon, Jo, Boul. de Fav. 20 l
Kampen, A. v., Engelb.str. 14 4
Kemp, D., Brederodestr. 75 3
Kuhler, A. S., Parallelweg 49 3
Kruisstein, J. J., Parallelweg 13 5
Keiler, F. H., Parallelweg 15a 4
Kok, Dr. J., Brederodestr. 107 7
Kampen, A. v., Engelb.str. 14 l
Kordenber, fam., Haarl.str. 80 4
Kar, D. v.d, Metzgerstr. 39 l
Koopman, mej., Zeestr. 49 l
Kef, C., Parallelweg 35 2
Kramer, P. J., Brederodestr. 43 l
Koelesmid, C. A., Brederodestr. 43 l
Kempen, J. J., Engelb.str. 32 i
Krugten, D. v., Zuiderstr. 3 3
Kan, M. L., Brederodestr. 110 4
Krebs, A., Metzgerstr. 39 l
Kraneveld, T., W.Parkstr. 11 3
Koppenberg, fam., vJKinsbergenstr.l 2
Kloosterman, W., v. Kinsbergenstr.l l
Koppens, O., Brederodestr. 24 l
Krohn, E., Brederodestr. 75 l
Klausner, K., Metzgerstr. 84 3
Kranenburg, G., Haltestr. 60 6
Ki-öner, J. C., Willemstr. 23 - 3

L.
Luijke, E. J. M-, Hoogeweg 8"2 7
Leijten, P.A.A.M., Eng.b.str. 14 6

Linden, A. v.d., Brederodestr. 158 3
Lunquis.E.H.Z., Zeestr. 12 2
Linden, fam., Zeestr. 49 s
Lagerweü, A., Badhuispl. 2 2
Luijken, E. J. M., Hoogeweg 80 5
Lopez-Cardozo, fam., Boul. P. Loot 5 6
Lingeman, R., Hoogeweg 78 ' l
Lemarchand, A. J., Boul. Barn. l l
Ling, J. H. A., Gr. Krocht 37
Levor, M., Hoogeweg 3 l
Lobbes, H. J., Engelbertsstr. 14 l
Leeuw, K. de, Boul. de Fav. 25

M.
Miranda, fam., Hoogeweg 3
Markus, fam., Boul. de, Pav. 25 3
Moer, L. H. v.d., Boul. de Fav. 44 4
Mok, A., Zeestr. 20 3
Meerman, fam., Gr. Krocht 31 3
Mije, C. v.d., Koningstr. 49 4
Maar, J. H. v.d., Kostverlorenstr. 59a 4
Model, M., Boul. Barn. l 4
Mellenbergh, J., O.Parkstr. 2 l
Meester, J. G., Zeestr. 43 3
Maarsen, J. W., Zeestr. 12 4
Maarkan, L., Zeestraat 12 l
Molenaar, fam., Zeestraat 49 4
Mettes, fam., Brederodestr. 81 4
Mogendorff, A., Zeestr. 35 6
Melchers, H. M., Brederodestr. 43 l
Maas, P. J., Zuiderstr. 3 l
Maij, G., Boul. de Fav. 42 l
Mirandolle, A., Badhuispl. 2 l
Mellenberg, M., Engelb.str. 8 2
Moetwil, mej. Engelb.str. 46 l
Mandel, S. C., Engelb.str. 14 l
Mulder, B., Metzgerstr. 39 2
Meerman, M., Metzgerstr. 20 2
Morrison, C. M., Boul. de Fav. 18 l

N.
Naber, G., Boul. de Fav. 18 3
Noé, A., Boul. de Fav. 18 4
Neumann, H., Hoogeweg 42 l
Noordman, G. A., Zeestraat 20 3
Neuhaus, S., Metzgerstraat 39 l
Nibbeling, H. J., Engelbertsstr. 14 3
Nuijens, P. B., Boul. de Pav. 25 2

O.
Ooijen, fam., Koningstr. 35 5
Oudheusden, A. v., Hoogeweg 68 l
Olthof, A. B., Brederodestr. 43 l
Oerbeek, H. v.d., Badhuispl. 2 2
Oost, A. P., Brederodestr. 75 4
Oppenheim, Engelbertsstr. 14 2

P.
Pool, S., Zeestr. 43 l
Postma, H., Pakveldstr. 30 4
Petersen, G., Boul. Barn. l 2
Polak, A., Boul. Barn. l 2
Pubs, P., Boul. de Fav. 20 l
Penders, V., Zeestr. 12 l
Post, J. W., Boul. de Fav. 21 2
Perel, J., Badhuispl. 2 2
Pijleman, G., Hoogeweg 3 2
Palm, P. W., Hoogeweg 3 l
Prinsen, H., Hoogeweg 3 l
Polak, L., Zeestr. 36 l
Prodollier, E., Badhuispl. 2 2
Petten, A., Kerkstr. 8 l
Posten, N. v., Kerkstraat 8 l

Q.
Quarles v. Ufford, Jhr. H. J.,

Boul. P. Loot 5 2
Quack, C., Zeestraat 9 " l

R,
Readkin, J., Hoogeweg 21 3
Roos, J. J., v. Ostadestr. 14 4
Roskan, A., Badhuispl. 2 . 2
Rooij, J. de, Boul. de Pav. l 2
Roozendaal, fam., Zeestr. 49 3
Ris, J., Brederodestr. 43 l
Rooij, F. de, Zuiderstr. 3 l
Roos, L. J., Boul. P. Loot 5 4
Rellen de Wilde, A., Rozennobelstr.19 2
Rentmeester, mevr.M., Kostverl.str.6 4
Rooijen, P. G. v., Kerkpl. 5 l
Rooij, C. v., Zandv.laan 23 2
Roza, H., Zeestr. 62 2
Rosin, H. D., Brederodestr. 75 2
Ruurda, J. J., Hoogeweg 78 4
Rikkers, fam., Boul. Bam. 2 5

Steenderen, W. v.' Duinweg 29 4
Schaar, fam., KostverLstr. 26 4
Straatman, A., Kerkstr. 38 l

Samter, B„ O.Parkstr. 2 l
Steger, mevr., Badhuispl. 2 3
Schuüt, P.v.d., Badhuispl. 2 3
Sillman, P., Boul. de Pav. 15 l
Stel, P. Zeestr. 43 2
Schendstok, H. F., Brederodestr.119 7
Schwarz, H., Boul. de Fav. l l
Schotz, fam., Boul. de Pav. 39 4
Schiller, mevr.; Boul. de Pav. 39 l
Snoek, de, Boul. de Pav. 21 l
Smit, G., Boul. de Fav. 21 - 2*
Schipmolder, H. J., Badhuispl. 2 2
Sanders, M. A., Engelbertsstr. 32 l
Staal, M., Engelb.str. 32 l
Scholten, J., Hoogeweg 80 7"
Sehuver, fam., Engelb.str. 46 2
Schmitz, E., Zuiderstsr. 3 l
Santen, M., Boul. de Pav. 18 2
Schipper, P., Metzgerstr. 86 5
Smit, G., Badhuispl. 2 2'
Seves, M. C., Badhuispl. 2 2
Smit, M. C., Kerkplein 5 l
Schumer, B. A. R., Bentv.weg 10 4
Smits, A., Metzgerstr. 109 4
Sweerts, mej., Engelb.str. 46 l
Schappers, J. L., Boul. Barn. l 2'
Stopper, fam., Metzgerstr. 84 4 .
Sonnenberg, L., Metzgerstr. 84 7
Schep, A., Heerenstraat l l
Schmidt, E., Boul. Barn. 2 l
Speijer, L., Boul. Barn. 2 l
Schouwen, fam., Boul. de Pav. 18 3-
Sijmons, C. M., Engelbertsstr. 14 l

Tangeren, J. v., Koningstr. 60 5
Teves, L., Boul. de Pav. 15 l
Tophoven, J., Haarl^tr. 80 7"
Teunissen, J. C., Haarl.str. 30 8
Tuijnman, E.. S., Parallelweg 35 2"
Teune, J. T., Hoogeweg 80 3
Trieht, mej. v., v. Kinsbergenstr. l l
Terpstra. J., Parallelweg 61 2
Tol, B. v., Zuiderstr. 2a 7

U.
TJittenbosch, fam., Zeestr. 49 5-

V.
Vierweijzer, fam., Zeestr. 41 7
Verwoerd, J. P., Metzgerstr. 42 3
Verwordt, P., Poststr. 9 4
Veldhuis, fam., Zandv.laan 337 4
Versloot, J., Zeestr. 20 3
Volmer, E. C., Boul. P. Loot 18 2
Vink, G. C. E., Brederodestr. 43 6
Vlaswinkel, B., Zeestr. 20 l
Voorn, C., HaarLstr. 72 4-
Voorwük, A., Brederodestr. 43 l
Vonhebel, M. J., Brederodestr. 43 l
Vink-Oosterveld, A., Bred.str. 43 4
Visscher, J. P. v., Hoogeweg 80 ' 4
Veersen, J. P. v., Strandweg 6. 2
Voorthuizen, K.H.H.. Zeestraat 12 2
Vries, H. de, Badhuispl. 2 2
Verwoert, P., Haltestr. 6 2
Veltman, A. J., Hoogeweg 78 2
Vries, A. K. de, Boul. Barn. l 3
Vrijdag, C. M., Boul. Barn. l l
Veer, J. v.d., Boul. de Fav. 20 l
Verhoeven, ?, Boul. de Pav. 18 l

W.
Waiboer, J., Hoogeweg 68 2
Wieringen-Borski, G. J. W.,

Boul. P. Loot 18 l
Walewijn, fam., Zeestr. 49 6
Wessem, G. v., Badhuispl. 2 l
Woordmeijer, F., Boul. de Pav. 21 l
Wennink, A., Hoogeweg 80 3
Wellinghoff, K., Zuiderstr. 3 7
Wolter, J., ? 2
Wertheimer, J., Badhuisplein 2 2
Woudhuizen, S. O., Badhuispl. 2 l
Winter, J., Heemskerkstr. 6 6
Wit P de, Hoogeweg 42 4
Weddepohl. P., Hoogeweg 42 2
Warnutsch, P., Boul. de Fav. 25 2
Weijers, fam., Boul. Barn. 2 l

Uzer, M. v., de Witstr. 5 3

Z.
Zeggelen, C. H. v., Boul. Barn. l 2
Zweden, J. W. v., Duinweg 7 . 4
Zimmers, J., Badhuispl. 2 l
Zwieten, fam. v., Boul. de Pav. 39 4
Zwart, B. de, Boul. de Fav. 20 l

DANCING „LOEFHOECK"
Boulevard de Favauge 46, telefoon 2209

DAGELIJKS 8.30 UUR n.m.

CHARLEY CERMAK
JAAP BRILL
van het „Gekroont Spinnewiel'
CLAIR-DUTAL
Hongaarse dansen
MATIGE PRIJZEN!

Sociëteit
DAGELIJKS VANAF 23.30 UUR.

a
Vervoergelegenheid voor onze clientèle!

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 16 Aug. t.m. 22 Aug. 1940. -

Ondertrouwd: G. de Jonge en T. Veenstra, Kerk-
dwarspad. 7; J. Vaandering en J. M. de Jong, Boul.
Paulus Loot 2; N. P. P. Max en C. Beekman,
Oosterparkstraat 46.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 25 Aug. 10 uur: Ds. D. Tromp.
Zondag 25 Aug. 10 uur Jeugdbij eenkomst te Aer-

denhout.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 25 Aug. 10 uur: de heer A. C. Retüjl.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 25 Aug. 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 25 Aug. 10.30: Dr. H. J. Heering van Bus-
sum.

Geen Zondagsschool.

NED. CBR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de oude be-

waarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zetjl.

NED. ISR. GEMEENTE
„Ons Gebouw", Brugstraat 17

Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdlenst 5 u.
Zaterdag 24 Aug. Einde van de Sabbath 9.34 uur.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
Toor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers -. ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgaye Öertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E K T E N T I E N :

van 1-9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
BU contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Uit de Pers

Onder- het opschrift „De vrouw en de leu-
zen van heden" heeft Dr. Jane de Jongh in
het Algemeen Handelsblad een belangrijk
artikel geschreven, waarin zij wijst op de
noodzakelijkheid, dat ook de vrouw in het
maatschappelijke gebeuren een rol heeft te
vervullen. In het maatschappelijke koor, dat
het geluid zal vertolken van het herenigde
Nederlandse Volk, zal, aldus de schrijfster,
de stem der vrouwen hebben te klinken met
eigen onvervangbaar timbre. Inderdaad. Dan
gaat zij aldus verder:

„Ook in ons land heeft de vrouw ge-
streefd naar bewustwording van eigen
wezen en gestreden om de verwerkelij-
king van de mogelijkheden, die zij als
haar eigen aard had leren erkennen. Zij
heeft dat gedaan in het kader van een
tijd, waaruit de onze ontstaan is, en haar
leuzen waren die van het individualisme
en het internationalisme, dat' daarmede
hand in hand pleegt te gaan."

Dr. De Jongh laat dan uitkomen hoe men
reeds vrij vroeg in de negentiende eeuw ,ook
voor de vrouw vroeg om onderwijs, oplei-
ding en vrijheid van beweging, teneinde het
geleerde in praktijk te kunnen brengen. Zij
stelt daarbij vast, dat het daarbij niet ging
alleen om in staat te zijn voor zichzelf te
zorgen, maar ook om een en ander ten bate
der samenleving te kunnen aanwenden. Dit
wordt door het volgende geïllustreerd:

„Het is het gemeenschapsbesef der vrouw
geweest, dat er haar overal toe gebracht
heeft uit te breken uit de kluisters, die
door de geestesgesteldheid van de code
Napoleon om haar polsen waren gelegd.
Hoe zou Florence Nightingale zich het
lot van gewonde en zieke soldaten heb-
ben kunnen aantrekken, als zij zich ge-
vangen had laten houden in de „zitka-
mer", dat heiligdom der negentiende-
eeuwse vrouw, waarvan de naam alleen
reeds een machteloze inertie aanduidt?
Diende Josephine Butler die „zitkamer"
niet te verlaten, wilde zij verbetering
brengen in de ontstellende maatschappe-
lijke misstanden, die zij bestreed? En
hadden in ons land vrouwen als Elise
van Calcar, Jeltje de Bosch Kemper en
Anna Reynvaan, het onderwijs en de zie-
kenverpleging kunnen verbeteren, wan-
neer een versteende maatschappelijke
conventie haar gevangen had, in letterlij-
lijke zin binnen de wanden van haar huis-
kamer?"

Wij zouden die enkele voorbeelden, die dui-
den op de ontwikkelingsgang ook op dat ge-
bied, met vele andere kunnen aanvullen. Wij
denken b.v. aan de onsterfelijke Madame
Curie, die, wars van opsmuk en mondain ge-
doe, zich tot haar laatste ademtocht met
haar man gewijd heeft aan de belangen der
mensheid. Wij denken ook aan de talloos
vele vrouwen, die, aangetrokken door de ter-
reinen der wetenschap, het belang niet van
zichzelve alleen — de bevrediging van eigen
verlangen —, maar bovenal ook dat der ge-
meenschap hebben gediend en nog dienen.
Wij denken ook aan de vele vrouwen, die,
het oog gericht op de belangen der mensen-
gemeenschap, in ziekenhuisverpleging of op
het gebied der liefdadigheid werkzaam zijn.
Dat is de voortschrijdende evolutie van de
vrouw.

Meer en meer breekt de gedachte in alle
kringen baan, dat de vrouw niet slechts er
is om kousen te stoppen of kleren te wassen
en om zijne majesteit den Man op zijn wen-
ken te bedienen, maar dat zij, behalve dat
verdienstelijke werk, ook nog iets anders
heeft te weten en te doen om zich ten volle
te kunnen uitleven en om zich ten volle ook
te kunnen wijden aan haar speciale roeping,
die van moeder en echtgenote. De opvoed-
ster van het volgende geslacht, dat straks in
de grote mensengemeenschap eveneens een
taak zal hebben te vervullen.

Een goede voorbereiding tot die taak im-
mers behoort, bshalve in de school, ook thuis
aan de moeder. En voor een belangrijk deel
zelfs. Die moeder nu behoort — evenals de
vader — te weten wat er in de maatschappij
te koop is, zal zij die taak naar behoren kun-
nen vervullen. Daartoe zal ook zij, na theo-
retisch op een met haar aanleg strokende
wijze geschoold te zijn, in het grote arbeids-
proces een plaats moeten hebben ingeno-

men. Niet alleen kousen breien, kleren
naaien, eten koken of huizen reinigen, be-
hoort zij als recht geaarde Nederlandse
vrouw te kennen, maar zij dient tevens we-
tenschappelijk en practisch geschoold te zijn
op de andere terreinen van het maatschap-
pelijke leven. Dan alleen is het ook haar mo-
gelijk de tijd te begrijpen, eigen verlangens
te bevredigen en thuis de juiste sfeer te
kweken, een begrijpende en opvoedende
moeder en gezellin van den echtgenoot te
zijn. '*•

Niet slechts rechten, ook plichten dienen
daarbij in het oog te worden gehouden. Zo-
als de arbeidsgemeenschap dat helaas vaak
vergeten heeft toen eenmaal betere arbeids-
voorwaarden waren tot stand gekomen en
de grootste idealen van vroeger almeer \ver-
den vergeten, zo ook heeft de vrouw veelal
vergeten, dat rechten onherroepelijk ook
plichten met zich brengen, sterker nog, zo
schrijft Dr. de Jongh, dat slechts uit het aan-
vaarden van plichten de rechten zijn te put-
ten. Het recht was voor allen, doch de plicht
slechts voor haar, die bereid was er vrijwil-
lig een op zich te nemen. En zo is het. Thans
staat er ook op dat speciale gebied iets te
gebeuren, dat menigeen nog wel in verba-
zing zal brengen.

Niet alleen de man, ook de vrouw zal zich
hebben aan te passen, en zich meer actief
dan tot nu toe in het maatschappelijk gebeu-
ren hebben te mengen. Het is niet voldoen-
de, dat vele vrouwen zich bewegen op 't ge-
bied der liefdadigheid en verpleging, om
nood te lenigen en zieken te genezen. Thans
dienen ook de vrouwelijke krachten te wx>r-
den aangewend om materiële nood en ziek-
ten -te voorkomen! De vrouw aanvaarde dat
als plicht met de inzet harer persoonlijkheid.
Dan gaan zij en wij op vele gebieden een
glorieuze toekomst tegemoet. Niet praten,
maar doen. De publiciste schrijft daarom-
trent terecht aldus:

„De tijd is aangebroken om ook in deze
scheve toestand verandering te brengen.
Ook voor de vrouw zullen in de toe-
komst rechten geen abstract bezit meer
zijn, doch gegrond zijn 'op het uitoefenen
van plichten, die haar, in overeenstemming
met haar aard en aanleg, door de gemeen-
schap zullen worden aangewezen. Een
belangrijk deel van die arbeid ten bate
van het gemeenschappelijk welvaren zal
op deze wijze door de vrouw worden ver-
richt. Op welk terrein deze arbeid gele-
gen zal zijn, zal uiteindelijk door de
vrouw zelf dienen te worden bepaald."

Wij wensen niet de Nederlandse
vrouw te ontrukken aan haar hoogste roe-
ping, maar wensen wel, dat zij tenvolle op
het vervullen van die roeping kan worden
voorbereid. Wij achten het noodzakelijk, dat
haar een taak in heel het arbeidsproces
wordt aangewezen, die strookt met haar
aanleg, opdat ook zij, als volkomen gelijk-
gerechtigde partner van den man, haar in-
nerlijke behoeften ten volle kan bevredigen.
Zij heeft daartoe het recht, maar ook de
plicht.

SPORT

OOK IETS VOOK ZANDVOORT!
Onderstaande lazen wij in de „Maasbode" Mocht

zo'n verordening alhier nog niet bestaan, dan be-
velen wij deze H.H. Eaadsleden aan.

Honden en de verduistering.
Wijziging van de Haagse politieverordening

voorgesteld.
De commissie voor straf verordeningen stelt aan»

de Haagse gemeenteraad voor in de algemene poli-
tie-verordening een nieuw artikel in te voegen, lui-
dende:

„ieder is verplicht er voor te zorgen, dat een
onder zijn hoede staande hond zich niet van uit-
werjpselcn ontdoet op een gedeelte van de openbare
straat, dat kennelijk ingericht is voor verkeer uit-
slmtend of mede van voetgangers".

Ter toelichting wordt het volgende opgemerkt:
herhaaldelijk is geklaagd over verontreiniging

door honden van de voor voetgangers bestemde de-
len der openbare straat. Dit zeer hinderlijke euvel
is te erger bij verduistering. Daarom wordt voor-
gesteld een bepaling in het leven te roepen, aan de
hand waarvan de politie er tegen kan optreden. De
gekozen redactie omvat behalve trottoirs, galerijen
en passages, mefc stoepen en portieken, ook vlueht-
heuvels en als zodanig aangeduide oversteekplaat-
sen voor voetgangers, alsmede de wandelpaden e.d.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR" -
We maken de deelnemers aan ons concours op

Zondag l Sept. a.s. te Amsterdam bekend, dat wij
vertrekken met de trein van drie minuten over
negen (9.03). Prijs ƒ 0.80 per persoon. Ieder zorge
op tijd aanwezig te zijn, want de trein 'wacht niet;
denk om uw witte overhemd en blouse. Ieder doet
vanzelf zijn best, zodat -wij weer met lauweren naar
Zandvoort gaan. Op voor „Excelsior".

Heden (Vrijdag) avond generate repetitie in Ons
Huis 8 uur en tevens verdere bespreking. ledere
deelnemer zorge aanwezig te zijn.

NEDERLANDS IIMDEE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

VOETBAL
Het nieuwe seizoen.

Na de mislukte noodcompetitie van het vorige
seizoen is de belangstelling voor de a.s. competitie,
waarin de promotie- en degradatiewedstrijden zo
goed als zeker zullen worden afgeschaft, wel bijzon-
der groot. Dank zij de activiteit van den heer de
Joode, Zeemeeuwens secretaris, konden wij in het
vorige nummer van dit blad al kennis nemen van
de samenstelling der afdelingen. Men -weet dus
reeds, dat Zandvoort l en Zeemeeuwen l, behalve
haar oude sterke tegenstanders als Kinheim, Bloe-
mendaal en Bipperda, een 5-tal eerste klassers uit
de opgeheven Katholieke Bond te bestrijden, zal
krijgen. De bewuste afdeling bestaat uit 12 clubs,
zodat elke club 22 wedstrijden zal moeten spelen,
vandaar dat besloten is, om de competitie reeds op
8 September a.s. te doen aanvangen.

Zandvoort is reeds geruime tijd geleden haa'r
training begonnen en is in staat met op papier zeer
sterke ploegen te starten. Behalve Gijs Keur, be-
schikt zij over al haar spelers van het laatste sei-
zoen. Zeemeeuwen kon door omstandigheden eerst
later met haar training aanvangen, welke geleid
werd door den oud-RCH-speler Geutskens. De
oranjezwarten moeten meerdere spelers missen, het-
zij door verhuizing, hetzij door verblijf buitenslands.

Veel zal dus van de jongeren afhangen en met
belangstelling gaan we het nieuwe seizoen tegemoet.

J.S.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Op verzoek van den commandant der Duitse mi-
litairen in 't Kurhaus heeft het bestuur besloten om
a.s. Zondag een wedstrijd te spelen tegen een Duits
militair elftal. Om dienstredenen echter is deze
wedstrijd weer afgelast.

Daar de tijd te kort was om nog een andere ver-
eniging voor een wedstrijd aan te schrijven, spelen
nu a.s. Zondagmorgen om half elf het eerste en
tweede elftal een oefenwedstrijd. •'

Voor de andere elftallen zullen volgende week
oefenwedstrijden worden vastgesteld.

De trainiagsavonden op iedere Woensdag worden
'buitengewoon goed bezocht. Er wordt zeer ten
genoege van het bestuur en elftalcommissie ge-
oefend. Dit is echter ook zeer noodzakelijk, want
wil men in de komende competitie een goed figuur
slaan, dan moet men goed beslagen ten ijs komen.
De indeling voor de nieuwe competitie is als volgt.
Af d. I, 3e klasse B: Beverwijk, Bloemendaal, Kin-
heim, Ripperda, Schoten, Zandvoort, De Zeemeeu-
wen, TYBB, Onze Gezellen, DEM, Wilskracht,
Santpoort.

Ons tweede elftal is als volgt ingedeeld:
Res. 3e klasse C: Bloemendaal 2, DEC 2, DWS 4,
DWV 3, Haarlem 3, Santpoort 2, WMS 2, Zand-
voort 2, Zeeburgia 3, De Zeemeeuwen 2,

Ons junioren A-elftal neemt op Zondag 8 Sept.
deel aan 't juniorentoumooi van DWS te Amster-
dam. Hiervoor heeft het bestuur een eervolle uit-
nodiging gekregen. Aan dit tournooi nemen een 12-
tal zeer sterke junioren-elftallen deel. O.a. Ajax,
Blauwwit, DWS, twee elftallen uit Haarlem e.a.
Dit tournooi wordt ingedeeld in vier groepen van
3 clubs. De winnaar van elke groep komt op Zon-
dag 15 September uit in de finale, die uit 4 elftal-
len zal bestaan. Al met al een mooi tournooi, waar
voor vele onzer junioren iets te leren zal vallen.

Onze jaarvergadering zal plaats hebben in de
laatste helft van September

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

Nu de vacantietijd weer voorbij is, zullen, aan-
vangende Maandag 2 September a.s. alle lessen vol-
gens winterrooster in de zaal weer beginnen. Voor-
lopig zullen de oude tijden gehandhaafd blijven,
met dien verstande dat de dames-, dames-sen., en
heren-lessen van Maandag, Dinsdag en Woensdag
om 8 uur beginnen en de adspiranten-lessen op ge-
noemde avonden vroeger worden beëindigd. Dit kan
echter als voorlopige maatregel worden beschouwd,
daar na verduistering der zaal andere tijden zullen
•worden opgegeven.

Komt dus allen op tijd, hiermede helpt gij elkan-
derü

Aan de KTK-athletiekkampioenschappen welke
l September op het sportterein aan de Kleverlaan
te Haarlem gehouden worden, nemen de 5 beste
athleten van onze vereniging deel.

Dames en heren neemt eens een kijkje, U zult er
zeker geen spijt van hebben.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Donderdag a.s. spelen de dames tegen Bapiditas
uit om 8 uur. Het nieuwe spelrooster, waarover
reeds geschreven was, begint op 22 September. Dan
gaan we dus allen weer met goede moed beginnen.
De volgende week zal er meer nieuws bekend wor-
den gemaakt over het a.s. Lijnden-tournooi.

We krijgenl nog enkele verrassingen voor iedere
O.S.S.-er wordt daarom nog spoedig lid van O.S.S.,
zodat TT daar nog van kunt profiteren.

In heel Inaië tappen de bewoners uit de blo:m-
stelen van verschillende palmen het er uitlopende
zoete sap af. Vaak maken ze er suiker van door het
op vuur uit te dampen. Ook weten ze er alcoholische
dranken van te maken, vergelijkbaar met ons bier
of onze sterke alcoholische dranken. Op boven-
staand plaatje snijdt een jongen de bloemsteel van
een kokospalm af om er een fles onder te hangen,
waarin hij het zoete vocht opvangt.

HOOG

Zaterdag 31 Aug.
Zondag l Sept. .
Maandag 2 Sept.
Dinsdag 3 Sept. .
Woensdag 4 Sept.
Donderdag 5 Sept.
Vrijdag 6 Sept. .

EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. non.
1.20 1.38 7.04 7.19

.... 2.08 2.15 7.43 7.58
2.47 3.00 8.12 8.40
3.29 3.41 9.01 9.24

.... 4.11 4.24 9.52 10.10

.... 4.55 5.12 10.38 11.00
5.41 6.01 11.23 11.49

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
In verband met de verduistering zullen de bijeen-
komsten van de Ned. Chr. Gemeenschapsbond in
plaats van op Dinsdagavond voortaan des Zondags-
middags 3 uur in de Oude Bewaarschool aan de
Duinweg worden gehouden.

BEKENDMAKING.
De Burgemeester van Zandvoort vestigt nogmaals
de aandacht van de bevolking op de bekendmaking-
d.d. 30 Juli 1940 van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandse gebied.

Deze bekendmaking is opgenomen in de dagbla-
den van l Augustus j.l. en op verschillende plaat-4
sen in het dorp aangeplakt. Zij behelst onder meer,
dat het bevestigen en dragen van kentekenen, bloe-
men,'kleuren of andere voorwerpen welke een ge-
hechtheid aan het Huis van Oranje uitdrukken,
evenmin geduld kan worden als het uitsteken van
vlaggen of het aanbrengen van andere versieringen,
aan gebouwen ter ere van een lid van het Huis van
Oranje. Hetzelfde geldt voor elke andere gedraging
welke tot het vermelde doel strekt of strekken kan.
Overtreding zal streng worden gestraft.

Teneinde de goede verstandhouding tussen de
Nederlandse bevolking en de Duitse bezettingsauto-
riteiten te bewaren, wordt de bevolking aange-
maand, tot stipte naleving van hetgeen in de be-
kendmaking is vermeld.

Zandvoort, 29 Augustus 1940.
De Burgemeester, voornoemd,

VAN ALPHEN.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 23 tot en met 19 Augustus 1940

Geboren: Johanna Christina Louisa, dochter van
M. Bakker en L. M. Lammers, Haarlemmerstr. 39.

Ondertrouwd: A. S. van der Leek en E. W. Bol,
Dorpsplein 5; E. H. A. Brokmeier en E. H. Boon,
Haltestraat 50; W. G. Koning en J. A. Dijkman,
Piet Heinstraat 5.

Getrouwd: G. de Jonge en T. Veenstra, Bad-
hoevedorp; A. S. van der Leek en E. W. Bol, Dorps-
plein 5.

COLLECTE STICHTING „JERTJEL"
Met toestemming van B. en W. van Zandvoort zal

volgende week een bus-collecte gehouden worden
ten bate van de Stichting „Jeruël" te Leiden. In
dit Tehuis worden kinderen, die tijdelijke verzor-
ging nodig hebben, wier ouders door omstandig-
heden hen thuis geen behoorlijke verpleging kunnen
geven, of de kleinen de moederhulp door ziekte of
opname in- ziekenhuis of inrichting der moeder moe-
ten missen, opgenomen; steeds zijn we bereid na
de eerste kennisgeving zulke gevallen direct te be-
handelen tegen zeer geringe vergoeding. Er wordt
niet gevraagd naar de richting der ouders, alleen
„heeft de kleine hulp nodig". De stichting staat
onder toezicht van de Gemeentelijke Geneeskundige
Dienst. Daar we de inrichting hoofdzakelijk uit
liefdegaven in stand moeten houden, bevelen we
hartelijk de collecte aan. De zware zorgelijke tijden,
welke wij thans beleven, doen zich hegrijpelijker-
wijze ook in deze arbeid gevoelen en verdient de
instelling de sympathie van allen!

Zie de advertentie in dit blad.

ZANDVOORT KAN WEER DANSEN.
Het bekende dansinstituut Joh. van Duijn vangt

volgende week in Pension X, Grote Krocht zijn
lessen weer aan.

De heer Joh. van Duijn, ook bekend als balleider
op de Zandvoortse feestavonden, komt weer met de
nieuwste dansen.

De inschrijving is weer opengesteld en we ver-
wijzen u naar de advertentie in dit blad.

Zandvoort is ook een nieuw dansinstituut rijker
geworden. De heer Dolf Schaap gedipl. erk. dans-
leraar opent l Sept. in perceel Gr. Krocht 19 zijn,
instituut. De heer Schaap afkomstig uit den Helder
heeft in die plaats een grote bekendheid verwor-
ven en hoopt op de ingeslagen weg voort te gaan en
zal de nieuwste dansen in studie nemen. Voor ver-
dere bijzonderheden verwijzen wij u naai- de adver-
tentie in dit blad.

VERLOTING ZANDVOORTS MXIZIEKKAPEL.
Hoofdprijs (herenrijwiel) 908; 2e pr. (schilder-

stuk) 403; 3e pr. (l paar schoenen) 1387; 4e pr.
(2i/., hl. kolen) 740; 5e pr. (spiegel) 926; 6e pr.
(tafelkleed) 855; 7e pr. (bonbonschaaltje) 2096;
8e pr. (troostprijs) 1912; 9e pr. (troostprijs) 604.

Prijzen af te halen bij Berkhout, Swaluëstraat.



Kousen

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

IS
DROGISTEBIJ

L, B L A A U B O E R
HALTESTBAAT 46

Telefoon 2392

Parfumerie- en Toiletartikelen.

BLOEMPJESDAG „SONNEVANCK"
Er zal wel niemand onder onze lezers en lezeres-

sen zijn, die niet van ver of van naby kennis heeft
gemaakt met de TBC-patienten.

Zo in de fleur van het leven wordt dan hier, dan
daar een man of een vrouw, een jongedochter of
een jongeling, een knaap of een meisje op het on-
verwachts aangegrepen door de zo gevreesde ziekte.
Zó is men althans voor het oog, nog gezond en fris
en zó wordt voorgeschreven rust, rust voor
een half jaar, althans voorlopig/

Ge kent ze allen wel, liggend op een sponde voor
een open raam in een tent, in de hallen van een
ziekenhuis, m onze overvolle Sanatoria.

Wat ge niet ziet, dat is het leed, dat in stilte
wordt gedragen, de worsteling in het hart tussen
ïioop en vrees. Hoop op herstel, wees voor de
dood.
Wat ge ook niet ziet, dat is het leed van zoveel ver-
wanten: ouders, echtgenoten, kinderen, verloofden,
zonder tal.
Vroeger was alle hoop op herstel uitgesloten.Lang-
zaam maar zeker sloopte de „tering" het lichaam.
Nu gelukkig niet meer.

O ja, nu bezwijken er velen aan deze ziekte,
maar gelukkig lang niet allen, dank zij betere ver-
zorging, en dank zij onze doeltreffende sana-
toria. Tot deze laatste behoort ook het San. „Son-
nevanck" te Harderwijk, waaraan een Suppletie-
fonds verbonden is tot steun van on- en minver-
mogenden. De verpleegkosten zijn uit de aard der
zaak hoog, al zijn ze op „Sonnevanck" zo laag
mogelijk gesteld. Het merendeel der patiënten kan
de volle prijs niet -betalen. Maar nu komt het Sup-
pletie-fonds hierin tegemoet.

Voor dit Suppletie-fonds wordt nu a.s. Donder-
dag een bloempjesdag gehouden. De opbrengst
komt ten goede van allerlei gezindten: Ned. Herv.,
Geref., Chr. Geref., enz. Voor dit doel voelt ieder-
een. Geeft dan mild en van harte.

Fröbelartikelen
Leesbibliotheek

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7

BOEKHANDEL - HXJISVLIJTARTIKELEN
POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

37 Haltëstraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst leverworst
Kips Leverworst Paarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Sehouderham

enz. enz.

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.

N»V» S* Waterdrinker

W* KLIJN JT.
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

Lange avonden?
Besteed ze nuttig met handwerken of breien.

Wij hebben een grote sortering
WOL EN HANDWERKKLEDEN

Uitgebreide keuze Trainingspakken, House Coats.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.

MAGAZIJN „L» ï B E E/ L* E**
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

SLECHTE CIJFERS voor
MODERNE TALEN?
Dan naar:

J. Blom —Heli-nersstraat 21
oud-chef correspondent N.V. 't Raedthuys.
BilUjke condities.

ELECTRICITEÏT
OP ELK GEBIED

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

IBflMBflaBBflflBBBflBMBBBBBBBBBBBBflBB
• Heeft U voor de inmaak •

S GEEN SUIKER GENOEG? l
Gebruik dan

GlucosGstroop
DROGISTERIJ
J* C A. STIJNIS g
nW.AV.TKSTB.A4T 1 _ Tn1«Fs.nn MOM! 9ü ORANJESTRAAT t - Telefoon 332'

BBBBBBflBBBBBBBBBaflBflBBBBBBBBI

Zondagavond a.s. 8 uur

Opening Dansschnol Dolf Schaap
Gediplomeerd erkend dansleraar. Tevens balleider
Lid van de Ned, Ver. van Dansleraren

Grote Krocht 19
(Voorheen Keizerstraat 27-29, den Helder)

Deze openings-dansavond is voor belangstellenden
GRATIS TOEGANKELIJK !
Tevens inschrijving van
leerlingen, beginnenden en gevorderden

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden, weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRTJGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
en prijs
per liter ƒ 3,25

• per Va uter f 1-65

Slijterü-Wijnhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654

Alleen ver duisteringscar ton
Ook hebben wij voorradig IS afdoende
verduisteringspapier 50—220 cm breed

Eerste Zandvoortse Papierhandel
P. M. VAN BEURSEN

Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

Een goede voeding
voor Uw kinderen en Uzelf is een eerste
vereiste. — Koopt daarom

groenten en fruit
Wij zijn ruim gesorteerd, leveren steeds vers
van de markt en onze pryzen zijn voor
iedere beurs.
Doe dus tweevoudig Uw voordeel en doet
Uw inkopen bij het van ouds bekende adres

Fa* v. h. ter "Wolbeek
SWALUESTRAAT Z TELEFOON 2889

BIJ WIE

FIJNE VLEESWAREN?
Natuurlijk bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Iedere dag verse gekookte lever!
Telefoon 2105 's Avonds tot 12 uur geopend.

Vraagt BALLEDUX'

verduisterings rolgordijnen
Zwaar papier
Behanger, Stoffeerder, Beddenmaker.
Wij hebben ALPENGRAS-MATRASSEN.

TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 2596

Voor het
herstellen
van Uw

hakken en zolen
worden onderstaande
adressen aanbevolen

P. BOL, Hobbemastraat 25
S. BRONKHORST, Haltestraat 31
W. GISKES, Bakkerstraat 5
H. HAKMS, Zniderstraat 17a
T. KERKMAN, Verlengde Haltestraat 72
W. KEUR, Willemstraat 9
WED. P. PAAP, Pakveldstraat 3
KR. PAAP, Poststraat 13
V. PAAP, Sclielpenplein 9
C. DE VRIES, Haltestraat 55
A. WEBER, Koningstraat 45

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en crematies d«or geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

BBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBIj

"NU NOG VOlOpi
DEURMATJES, vanaf 55
VOORDEURMATTEN, vanaf 145
GESCHOREN MATTEN, vanaf 150
PRACHT KAMERKLEEDJES 98
VERTO-MATTEN, alle kleuren 115
STERKE COCOSLOPER, per meter 98
SLAAPKAMERMATTEN 350—225
VERDÜISTERIWGFAPIER 120 breed,

per meter 15
Ziet de etalages.

H

Pasveer
B Haltestraat 27, telefoon 2810 5
BBBBBBflnflBBBBBBaBBBVBBBBHBBBBBa

Zo juist ontvangen

de nieuwste
1940-1941
vanaf £ 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

Philips radio
toestellen

Nu het kouder wordt en de brandstof schaars is,
niets beter dan een

merk-kachol
VERDUISTERINGSPAPIER, per meter ____ 6 et
VERDUTSTERINGSKAPJES ........ 9—15—20 et
VERDUISTERINGS-PHILIPS-LAMPEN .. 65 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 et

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Heeft U geen petroleum?
Wij hebben gasspaarbranders 89 et

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Orote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

Met toestemming van Burgemeester en Wét-
houders circuleert de rolgende week de

Collectebus van de
Stichting „Jeruel"

te Zandvoort.

Steunt onze door armoede verzwakte Neder-
landse kinderen van alle gezindten.

(Zie ingezonden stukje in dit blad)

Een PUNT vanbelang
is juist: NU een
kledingstuk.
Kledingmagazijn

Fa» v. Hensen
Coupeur-Bontwerker

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

TWEED REGENJAS
te dragen als

REGEN- EN
WINTERJAS

Koopt deze thans
Costuums hangen In lange rijen
gereed, doe tijdig uw keus.
Nieuwe dessins, beslist alle ma-
ten

Kapsalon To de Jong
DAMES, Stelt TT prijs op vakkundige behandeling
van Uw .haar en op prima coupe van Uw kapsel,
wendt U dan tot ons.

Vraagt de speciale oliebehandeling om aan het
haar de fraaie soepelheid en glans weer te geven.
PERMANENT f 1,95

Speciaal adres voor: Watergolven, Haarverven,
Blonderen, Manicure.

Onze stroomloze Permanent Wave sluit verbranden
geheel uit. — Matige prijzen, waarvoor Ie klas
werK gegarandeerd wordt.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371
Zaterdagavond 9 uur gesloten.

Veilinggebouw „Da Witte Zwaan"

Voor de

V E I L I N G
die
DONDERDAG 12 SEPTEMBER
zal worden gehouden, kunnen dagelijks goederen
ingebracht worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
BilUjke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

45. De diender zegt tot Jim: „Ziezo!
Jij gaat met mij naar het bureau!!
'k Ben evenwel een ord'lijk man,
Die geen onreinheid velen kan;
'k Ga met zo'n stroopkop niet op straat;
Je wordt dus eerst gewassen, maat!"
Zo zegt hij; hij neemt Jimmy op
En wast hem eerst eens flink z'n kop.

46. Maai- Jimmy is met dit geplas
Niet zo bijzonder in zü'n sas;
HU neemt, 'n gnjnslach om z'n tanden,
Heel stil het teiltje in z'n handen;
Springt plots'ling óp en gooit niet kracht
Den diender heel de watervracht
Ploemp! midden in zijn „aangelaat"
En poetst in aller ijl de plaat.

Voor kopy van verenigingen en derge-
gelijken die niet uiterlijk Donderdag
morgen 9 uur in ons bezit is, kunnen wij
plaatsing die week niet garanderen.



( G e t r o u w d :
G. DE JONGE

en
T. VEENSTRA

De Heer en Mevrouw de Jonge-Veenstra zeggen
mede namens wederzijdse familie hartelijk dank aan
allen die meewerkten deze dag voor hen tob een
onvergetelijke te maken.
Badhoevedorp, 26 Augustus 1940.
Nwe Meerdük.110.

.ERNST H. A. BROKMEIER Jr.
en

ERNESTINE H. BOON
"hebben het genoegen U kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op Dinsdag 17 September a.s. te
Zandvoort.
Huwelijksinzegening door den Weleerw. Heer Ds.
Mr. J. Visser op Donderdag 19 September a.s. des
namiddags 14.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Geertruidenlberg.
Zandvoort
Burg. Engelbertsstraat 52 \ ,.,...,

l 29 Augustus 1940
<3eertruidenberg (
Elfhuizen 4
Receptie: Zondag 15 September a.s. 3-5 uur Halte-
straat 50.

Toekomstig adres: Haltestraat 50. Zandvoort.

TE KOOP~:

DRIE MOOIE FORNUIZEN
-*n diverse HAARDEN en KACHELS, l zo goed als
nieuwe WASMACHINE.
TCOSTVERLORENSTRAAT 30

Huurovername billijk aangeboden
GEHEEL HTJIS, bij station en strand, riant uit-
zicht, taev. 6 kamers, serre, balcon, keuken, kelder,
tuin, schuur, 2 WC.'s, stromend water, spoedig te
aanvaarden. Br. Bur. Zandv: Courant, Gertenbachs
Drukkerij, onder no. 41904 (in de bus).

TE KOOP: l prachtige
ibronzen kroonlamp ƒ 15;
4 prima afgewerkte fau-
teuils p. st. ƒ 4.- en 2
gestoffeerde stoelen; een
Dordrechts gasfornuison
goede staat, ƒ 15,-; een
divanbed ƒ 5,-; een Eng.
ledikant ƒ 5,-; een por-
celem eetservies ƒ 5,-;
l dik geweven kleedje,

"Perzisch model ƒ 6.-; een
mooi olie-gesch. schilde-
Tij.
Fr. Hendrikstr. 3, Zuid

•GEVRAAGD:
MEISJE

14-16 jaar, van 9 tot 1.30
_Aanm. mevr. Heierman,
JZandvoortselaan 317a.

GBVR. voor Hotelbedrijf
-te Amsterdam

2 FLINKE MEISJES
!Br. bui-, Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
.ond. no 41901 (in de bus)

TE KOOP: Partfl oribe-
•drukte WINKELZAK-
JKEN, diverse maten.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Oertenbachs Drukkerij

"Wegens vertrek te koop:
complete CENTRALE
VERWARMINGS-INST.

•voor pl.min. 5 vertrekken
"Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41902 (in de bus)

'TER OVERNAME GE-
VRAAGD voor bul. prijs

BAS-DRDM,
met voetpedaal, geluids-
demper, bekken enz. ge-
heel compleet.
Adres te bevragen bureau
v.d. Zandvoortse Cour.,

-Gertenbachs Drukkery.

'TE KOOP:
EEN STOOKHAARD

ƒ 20.—. Zandv.laan 283.

Zeer billijk TE KOOP:
Een prima DAMES-
RIJWIEL.

Helmersstraat no. 7.

TE HUUR. Wegens ver-
trek ter overname

Prachtig HERENHUIS
tegen zeer lage prjjs, op
prima stand t>U station.
Aanv. direct of n.o.
Br. Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41903 (in de bus)

TE KOOP GEVRAAGD:
ZOMERHUISJE,

ook geschikt voor week-
eind-verblijf. Br. m. ver-
melding uiterste prijs on-
der K5 Adv. Bur. Rouma
& Co, Amsterdam.

Voor behartiging van
een oud Agentschap Le-
vens- en Volksverzeke-
rmg wordt te Zandvoort
gevraagd een

ACTIEF AGENT,
borg kunn. storten.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkeril
ond. no 41905 (in de bus)

TE HUUR:
ONGEMEÜBIL. HUIS,

Stationsstr. 5, bev. 4 ka-
mers en keuken; is geh.
gerestaureerd; ƒ 6,- p.w.
Te bevr. v. Speykstr. 8.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardtngen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobijnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

TE KOOP GEVRAAGD:

gehele of gedeeltelijke inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
billijke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

Bij familie bestaat gelegenheid voor enkele gezonde
kinderen van 7-12 jaar des morgens mede

H U ISO N OERWIJS
te ontvangen.
"Br. onder no. 41906 bur. v.d. Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij (in de bus).

.Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.
Gebruik voor inleggen van eieren:

SCHELPKALK
.'Schildersbedrijf
K. van sier Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Koopt voor uw kinderen:

iscBoo, SCHOENEN I
• met DEGELIJK m

'm boven- en onderwerk •

5 Schoenhandel • 8
l C. de Vries B

Haltestraat 55, telefoon 3851
Ie. klas reparatie-inlichting;

Het vertrouwdst adres voor Uw

OAT HAD U NIET OBDACMT
•dat uw «cho^nlj»» «60
lijn, al» n l o ifw tynOu»
woïdan garaparaard. Oa«
I. nat warfc. dal aan werj
Rolljk. „aolio«BB»afca«"
mankt.

SCHÖENMAKERU

EESTRAAT69

Telefoon 2289

Leesbibliotheek „Gelria"
is 's avonds na 8 uur en
's Zaterdags na 9 uur
gesloten.

's Avonds 7 uur gesloten
's Zaterdag 9 uur gesloten

Geeft nu reeds Uw orders op voor prijsopgaaf voor Uw winter voorraad

Verzending door het gehele land

VAN DEURSEN'S
Aardfaaneihstmsiel

Kerkplein 8 Telefoon 2274
TELEFOON 14245
TELEFOON 15879
TELEFOON 29632
TEL. K 2500-15879

Zandvoort
HAARLEM
HAARLEM-NKD
HEEMSTEDE
IJMÜIDEN

GED. OXJDEGBACHT 107
GEN. CRONJESTRAAT 12
BINNENWEG 46
MEIDOORNPLEIN 26

(Gevestigd sedert 1851)

Mode vakschool Mej. M* de Vries
HERENSTRAAT 3 - Telefoon 2851

Dames en meisjes!
Leert uw eigen kleding vervaardigen
Aanvang nieuwe cursussen September

OPLEIDING
COSTUMEERE
COÜPETTSE
LERARES

Voor beginnelingen aparte naailes
Gaarne bereid tot 't geven van nadere inlichtingen
Dagelijks aan het adres Herenstraat 3.

Maak van Uw oude japon
een nieuwe!

HET BESPAART U PUNTEN 11

en DE WAAG zorgt voor de garnering !

Wij hebben een grote collectie

knopen, gespen, kragen, ceintuurs
enz. enz.
Alle maten PIC-PAC-KNOPEN.

ZIET ONZE ETALAGES
Van alles het nieuwste en zonder punten.
Verder uitgebreide sortering in SHAWLS, KOU-
SEN, WOLLEN VESTEN PULLOVERS, DAMES
ROKKEN,
HERENOVERHEMDEN, DASSEN, BOORDEN,
BRETELLES en SOKKENHOUDERS.
BEDRIJFSKLEDING.
BABYGOEDEREN.

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ l,— aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

IVJ a n u f actu re n m ag az ij n

f f 1

Haltestraat 40, telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

Met't oog op de verduistering
is Leesbibliotheek „Gelria"

BESLIST 's avonds na 8 uur gesloten
en des Zaterdags na 9 uur.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker oolc in 't
bekende Slgarenmagazijn van

C. J. B A K K IC R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Van Vrijdag 30 Aug. tot en met Donderdag 5 Sept.
iedere avond aanvang 8.15 uur. 7 Dagen! 7 Opvoe-
ringen! Een feest van de lach, van licht en muziek.

Opera-bal
Naar de operette „Opernball" van Rich. Heuberger
Regie: Geza v. Bolvary. U.F.A.-fiïm.

In de hoofdrollen:
Paul Hörbiger, Theo langen, Hans fWoser e.a.

Meeslepende walsmelodieën, jubelende violen, de
onweerstaanbare charme van het oude Wenen, 'n
pikante flirt, schuimende champagne
Grijpt de gelegenheid om eens hartelijk te kunnen
lachen! ">
VERDER EEN BUITENGEWOON BIJPROGRAM.

In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Sfcalles en Balcon 40, Loge 50 et.
Toegang boven 18 jaar.

ATTENTIE! Vrijdag 30, Zaterdag 31 Augustus en
Zondag l Sept.. 3 FAMILIE-KINDERMATINEES
aanvang 2.30 uur. Opvoering van het Vlaamse film-
werk

Een Vlaams sprekende film. De kwajongenssfcreken
van de Witte zullen ieder amuseren.

Entree 20-30-40 cent.

Een corset kopen is een
zaak van groot belang

en
in de nieuwste modellen, prima pasvorm, ook
voor corpulente personen.

Vraagt ons corset met buikband
BUSTEHOUDERS, de nieuwste jeugdvorm.
Al deze artikelen zijn vrij van punten!

Zo juist ontvangen:
natuurzijden kousen

in moderne kleuren, ook zonder punten.

Ziet de etalages.

Hef ifoop/eshuis
Kerkstraat 32-34 - Telefoon 2391

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste^boter/^kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN E1ERM1JN
van TH. VAN HAASTRECHT
ÜWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

JOH. L.VAN DU S N /
iô dan uw; keuö/<*

•DANSINSTITUUT JOH.L.VAN DUIN UIT DEN BOSCHSTRAAT 13 TEL.2O512

AANVANG DER LESSEN HALF SEPTEMBER

Inschrijving Zondag l September van 3-4 uur
Pension Xt Grote Krocht l, Zandvoort
Telefoon 2264

Weer of geen weer

Toch een boek uit
Leesbibliotheek„Gelria"
3162 Ypma, Jo. Sjouke Als Hannema.
3145 Williams, W. Vrouwen die durven.
3161 Kanel, Rösy v. Doolweg der liefde.
3168 Henny, Ine. Hoogtepunt.
3154 Doran, J. "De weg naar het geluk.
3164 Coolidge, D. Geld en kruit.
3150 Colter, E. Ratelslangen.
3152 Beeding, F., Het was geen ongeluk.
3170 Berry, R. A. De verloren goudmijn.
3151 Boissevain, D. Discrete dood.
3146 Bremster, E. Een slechte vrouw?
3149 Cole, J. Schoten in de Zilvervallei.
3141* Sillevoldt, N. De schimmel van IV O.
3171 Richmond, G. S., Nancy's ideaal.

Gertenbachs Drukkerij
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CONCERT-AVOND GEORGE HAMEL EN
JAAP BRILL.

De pianisten George Hamel en. Jaap Brill gaven
Vrijdag 23 Augustus een piano-avond in Paviljoen
„Riche", Boulevard de Favauge te Zandvoort.

In mijn vorig verslag wees ik op enkele specifieke
karaktereigenschappen van -den pianist Hamel, die
zich kenmerkten in uitersten.

Ook nu vielen weer uitersten te constateren en
wel voornamelijk wat het presteren der pianisten,
onderling betrof.

Het is begrijpelijk, waar twee pianisten afwisse-
lend of tezamen op één avond optreden, dat er ver-
gelijking van beiderlei spel bij de hoorders wordt
getroffen.

Hamels spel is dat van een gevoelsmens. Bij hem
kan men niet altijd een fijn afgewerkte techniek be-
wonderen, maar zijn spel grijpt ons wel aan. Brill
neemt techniek met rhythmus als basis. Hij heeft
een aangeboren techniek en maakt er met bewon-
derenswaardige gemakkelijkheid gebruik van.

Hiermede zou men het optreden van de heren vol
doende gekarakteriseerd kunnen achten.

We kregen een goed programma te horen.
Hamel opende de avond met Chopins Ballade no.

l G-moll. Hij vertolkte het werk op zijn bekende
wijze; muzikaal en met soms mooie aanslag, want
zulks is een van Hamels meest bijzondere eigen-
schappen. In de aanvang waren er een paar onge-
lukjes. Even een te weinig concentreren, of 't is
mis — gelukkig wist hij er zich weer in te werken
en al haperde het wel eens aan een technische per-
fectie, toch als geheel dwong de vertolking van
Chopins wellicht schoonste werk, een heuse bewon-
dering af.

Nu trad Brill op met Chopins Concert no. l
E-moll (waarlijk geen pueleschilletje!). Dit concert
is enigszins in Hummelschen-geest geschreven. De
aparte delen ervan echter zijn soms van een buiten-
gewone schoonheid; denken we hierbij even aan het
prachtige middendeel.

Overigens een virtuozenstuk, een stuk om naar
te kijken, zoals men kijkt naar wonderlijke heksen-
toeren van een jongleur, — men ziet hoe' alles lukt,
de behendige octavengangen, tertsensloopjes enz.—
en eerst later herinnert men zich hoe alles soms
rond en helder klonk. Maar een Chopin-speler par
excellence lijkt Brill toch niet. Zeker zal de stem-
ming bij het romantische middendeel even waar-
dering hebben afgedwongen. .

Brill had een goede Bechsteyn-vleugel te zijner
beschikking. *

De orkestbegeleiding werd door Hamel op een, we
kunnen zeggen, „misbruikten" Blüthner-vleugel, ge-
speeld. Dit zal voor iemand als Hamel wel een cor-
vée zijn geweest.

Vervolgens maakte Hamel een goed figuur met
„Liebestraum." in As van Liszt. Ook hierin weer
een mooi cantabile-spel. Het tempo vond ik wat
langzaam, er staat toch „poco allegro".

Dan een paar Concert-stukken door Brill n.l.:
Concert-paraphrase over thema's uit „Die Fleder-
maus" en „Frühlingsstimmen" van Strauss-Grün-
feld. Ook hierin, zowel door zijn bravour, als door
zijn specifieke gevoelsuitdrukking van dit genre,
wist Brill zijn gehoor in verrukking te brengen.

Dan nog een paar Walsen van Chopin door Ha-
mel gespeeld, (de laatste hoorden we reeds de vo-
rige keer van hem), die hij weer als echt voelend
romantieker vertolkte. Hiervoor alleen verdiende
Hamel reeds het applaus, waarmede zijn derde
avond, hier te Zandvoort beloond werd.

Met een brillante uitvoering van Chopins kracht-
polonaise in -A, waarin beide pianisten elkaar niets
toegaven, werd het concert besloten.

Een sympathiek publiek heeft de prestaties dei-
solisten met ingenomenheid gevolgd en hartelijk
toegejuicht. Beide heren hadden fraaie bloemen ui
ontvangst te nemen.

- JAC. BONSET.

OPENLUCHT-CONCERT.
Zondag 25 Augustus vond op het Tramplein een

openluchtconcert plaats, waaraan Onderling Hulp-
toetoons Mannenkoor en enkele gecombineerde ko-
ren hun medewerking verleenden. Het geheel stond
onder leiding van Karel Böhne.

De minder gunstige weersgesteldheid van de laat-
ste weken maakte het niet mogelijk om tot een
openluchtuitvoering te komen.

Daar het weder zich 1.1. Zondag vrij gunstig lief
aanzien, besloot men de uitvoering, niet op de
Strandweg, (waar een te krachtige wind stond),
maar op het Tramplein in de muziektent te doen
plaats vinden.

Hoewel de omgeving ons wel wat beter leek dan
die aan de Strandweg, moesten we toch weer voor
de zoveelste maal constateren, dat zanguitvoerin-
gen in de openlucht niet bepaald ideaal zijn.

Bij heel stil weer en een zittend aandachtig pu-
bliek, gaat 't — maar waar een steeds «druk ver-
keer uit de omliggende zijstraten plaats vindt en
de jeugd zich bij voorkeur misdraagt, wordt de kans
van een volkomen slagen wel wat twijfelachtig.

Echter staat zulks geheel buiten de prestaties
van de excecutanten.

Wat de koren deden onder leiding van hun be-
kwamen dirigent viel in alle opzichten te waarde-
ren.

Er werden vijf bekende koorwerken gezongen.
„Herders Zondagslied" van Kreuszer (door de ge-
comb. koren) sloeg reeds dadelijk in. Er stond
goed materiaal, vooral bij de sopranen vielen enkele
goede krachten op.

Hierna volgende drie mannenkoor-werken: „Beati
Mortui" van Mendelssohn, „Tehuis" van Bonset en
„De Gravers" van Olman. Al deze werken werden
goed vertolkt. Vooral aan „Tehuis" is veel zorg be-
steed. De koorklank — hoewel het aantal zangers
maai- klein was — was alleszins bevredigend en
samenzang en voordracht vielen te loven, hetgeen
ook van Koeskes Lentezang (weer door de gecomb.
koren) gezegd kan worden.

Ik hoop op een herhaling van dit concert, maar
dan onder gunstiger omstandigheden en liefst in
een zaal.

De uitvoering was ten bate van de Nederlandse
slachtoffers; er werd door enkele dames gecollec-
teerd en we mogen hopen, dat de opbrengst nog
mee viel.

JAC. BONSET.

GEMEENTELIJKE DOCHEBADINRICHTING
Verschillende ingezetenen zijn van mening, dat

des Vrijdags en Zaterdagsavonds het douchebad, in
verband met de verduistering, vroegtijdig gesloten
zou zijn.

Ons werd echter medegedeeld, dat het douchebad
op die avonden als gewoontot 10 tiur geopend is.

EXAMENS.
Onze plaartsgenoot Cl Weber slaagde voor fle

Hoofdacte gedeelte B.

Officiëele badgastenlij s t
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie-
bureau van de V.V.V., Stationsplein.
Opgave van 27 Aug. 1940 Nadruk verböflen.

Almont, J., Nassaupl. 9 6
Asscher, J. A., Boul. Barn. 3 ' 3
Albert, A. M., Boul. de Fav. 18 l

B.
Bahll, J. E. v., Engelb^tr. 14 l
Bijvoet, G., Zeestraat 59 5
Beest, A. C. v., Zuiderstraat 17 7
Brungs, W. A. H., Zeestraat 12 2
Balen, mevr. v., v. Kinsbergenstr. l l
Beek, B.H.G., Trompstraat 15 4
Buis, C. T. H., Trompstraat 15 l
Buitenhuis, T. H., Parallelweg 35 6
Broekman, I., Stationsstraat 13a 4
Blom, mej. B., Helmersstr. 21 2
Bloeming, de Bont, mevr., B.P.Loot 52
Bent, M., Haltestraat 81 4
Berg, M. v.d., Haltestraat 6 l
Brouwer, J.A.P., ZandvJaan 164 l
Bruijn, D. J., Herenstraat l l

C.
Carpen, H. J., Brederodestraat 161 l
Coronel, J., Trompstraat 15 2

D.
Dorssum, J. G. v., Zeestraat 12 2
Duijvis, H. J., Badhuispl. 2 3
Dreesman, fam. A., Badhuispl. 2 4
Drost, F. H., Badhuispl. l l
Deken, J., Engelb.str. 107 10
Dierdorp, H., Engelb.str. 20 6
Drees, Fr., Boul. de Fav. 42 l
Dalfsen, A. H., Haltestr. 6 . l
Dekker, P., O.Parkstr. 43 6
Dougue, J. Th., Boul. de Fav. l 4

E.
Eldik, A. v., Trompstraat 15 l
Enthoven, K.N.H.V., Badhuispl. 2 2
Eggersman, J. M., Fred.Hendrikstr. 5 3
Evers, M.B.H., Badhuispl. 2 l

F.
Faber, T., Zeestraat 20 l
Fahnert, Fr., Badhuispl. 2 l
Fokken, L., Brederodestr. 90 8
Fischer, G. T., Engelbertsstr. 46 2
Goudsmit, M., Badhuispl. 2 2

G.
Gamtsen-Bomhof, mevr. G.,

Trompstraat 15 2
Greter, N. J. J., Brederodestraat 78 l

H.
Heinen, B., Badhuisplein 2 2
Hofman, H., Zeestr. 20 l
Hawel, C. A., Brederodestraat 161 l
Heukelom, mevr. C. v., Boul. P.Loot 51
Hollum, Dr. F. H., Boul. P. Loot 5 l
Hartog, J., Strandweg 6
Houboer, fam., Badhuispl. 2

l
2

Helleganger, H. C., Engelbertsstr. 46 4
Hansen, ?, Badhuisplein 2 l
Hendrix, A. G., Hoogeweg 78 2
Harde, J. A. de, Hoogeweg 78 l
Hammink, D., Brederodestraat 75 l
Hageman, H. C., Boul. de Fav. l 3

J.
Jonge, O. de, Haarl-str. 31 4
Joseph, A., Boul. Barn. 3 2
Jong-Permans de, v. Kinsb.str. l l
Jacobs, W.K.G., P.Heinstr. 6 4

K.
Kampen, A. v., Engelbertsstr. 14 4
Kannegieter, S., Marisstr. 39 4
Kooi, J. E., Brederodestr. 161 l
Kever, H. W., Nassauplein 9 7
Kebeler, A., Koninginneweg 29 2
Kooze, J., Kostv-str. 100 l
Kletsges, K., Boul. Barn. 3 3
Koopmans, L., Boul. Barn. 3 5
Koopmans, E., Boul. Barn. 3 5
Kempen, C. G. v., Trompstr. 15 l
Korpershoek, A., Brederod.str. 43 2
Kort, J. de, Brederodestr. 43 l
Kann, Dr. L., Boul. de Fav. l l
König, B., Metzgerstr. 39 l
Kranenburg, C., Herenstr. l l
Krogten, G. W., Zeestr. 20 l
Korsse, T., Engelb.str. 14 l
Kropsveld, fam., Boul. de Fav. 31 5
Kroon, A., Hoogeweg 78 l

Liebener, G., Badhuispl. 2 2
Leaeboer, P. M., Badhuisplein 2 2
Leisebrand, C., Brederodestr. 161 l
Leek, A. J. v.d., Zeestraat 12 2
Langkens, C., Hoogeweg 44 4
Leeuwenberg, J., Boul. Barn. 3 4

Loman, W. D., Boul. de Fav. 20 l
Linden, fam. v.d., Metzgerstr. 86 2
Limburgh. W., Boul. P. Loot 5 5
Leewis, T., Strandweg 6 l
Luif, J., Engelb.str. 32 5
Leeuw, J. W. de, Badhuisplein 2 2
Lissauer, A., Badhuispl. 2 2
Leffelaar, B. G. T., Badhuisplein 2 2
Loewenstein, R., Hoogeweg 3 l
Lindemans, M., Brederodestr. 75 l

M.
Lissauer, L., Boul. de Fav. l 3
Marwits, H., Hoogeweg 44 • 2
Meijer, G. A., Boul. Barn. 3 2
Mudde-Gallos, C. A., Boul. Barn. 3 5
Mangel, P. J., Badhuispl. l l
Melhado, L., Metzgerstr. 86 2
Maren, v., Metzgerstr. 86 2
Mulder, C., Boul. de Fav. 20 2
Mark, A. v.d., Boul. de Fav. 18 2
Meerman, J. G., Badhuispl. 2 2
Meulen, v.d., Badhuispl. 2 l
Maessen, C. v.d., Boul. de Fav. l 2

N.
Naber, G., Boul. de Fav. 18 3
Nunes-Cardozo, I. A., Boul-P.Loot 5 2
Nanninga, G., Engelb.str. 46 l

O.
Oelers, A., Badhuispl. 2 l
Overman, N. W., Engel.bstr. 46 l

P.
Postmaa, G., Gr. Krocht 31 2
Pauwels, L. R., Boul. Barn. 3 l
Post, mej., Badhuispl. l l
Polak, J., Badhuispl. 2 2
Prins, H. F., Strandweg 6 l
Pronk, P., Strandweg 6 l
Pool, J., Engelb.str. 101 5
Polman, H., Mamixstr. 12 5

R.
Rivecourt, J. de, Hoogeweg 26 3
Rietmeijer, J., Koninginneweg 2a 4
Roosen, N., Badhuispl. 2 2
Rosiere, J. v.d., Boul. de Fav. 21 2
Ru, G. A. de, Brederodestr. 43 2
Raamsdonk, H., Boul. de Fav. l 2
Raadsveld, M. C., Boul. de Fav. 20 l
Rollij, T., Strandweg 6 l
Rossum, A. J. v., Zeestr. 20 l
Reich, B., Hoogeweg 3 l
Roessel, mevr. M. v., Badhuipl. l l
Rector, E. J. C., Hooge~weg 78 l
Russelman, H., Boul. de Fav. l 5

S.
Spaan, C. H., Parallelweg 37
Soest, mevr. v., Boul. de Fav. 31

Schuil, J., Metzgerstr. 49
Swaab de Beer, B., Badhuispl. 2
Strater, J., Badhuisplein 2
Snoek, A. J., Zeestraat 20 2
Swagerman, mr. P. J., Hoogeweg 44 t
Sommer, A., Trompstraat 15 2
Slisser, A., Boul. de Fav. 18 2
Speüer, dames, Boul. de Fav. l 2
Sterspn, J. M. v., Badhuispl. l " l
Schainck, mevr., v. Kinsbergenstr. l l
Schlick, A., KI. Krocht 2 4-
Steinmetz, E., Badhuispl. 2 l
Schwencke, H., Strandweg 6 l
Schoenmaker, H., Grintweg l 3
Selka, H., Metzgerstr. 39 3
Stelma, F. G., Boul. de Fav. 20 l
Swol, P. v., O.Parkstr. 49 5.
Sparias, fam., Badhuispl. 2 2
Staalman, G., Boul. de Fav. l 2
Stomps, M., Boul. de Fav. l 3.
Smink, G., Kerkstraat 11 2
Swagerman, fam., Badhuispl. 2 2

T.
Teks, Jhr. B., Badhuispl. 2 l
Tremer, A., Zeestraat 12 2.
Tas, W., Hoogeweg 44 l
Tolsma, P. A., O.Parkstr. 22 5

V.
Vos, D., Stationsplein 25 3
Voortman, G. A., P.Heinstraat 3 3
Velde, J. v.d., Zeestraat 20 2
Versloot, A., Trompstraat 15 3-
Velmans, J., Trompstraat 15 3
Vincent, mej. A., Trompstr. 15 l
Vredenburg, H., Boul. de Fav. l 2
Verharen, J., Badhuispl. l 2.
Vis, C., Kerkstraat 11 2

W.
Westering, H. G. v.d., Zeestraat 20 2
Weijnands, J. M. A., Hoogeweg 44 2
Wanrooij, W„ Brederodestraat 43 l
Wolff, W.H.E., Badhuispl. 2 2
Wallhamer, E., Boul. de Fav. 44 l
Wiet, M., Metzgerstr. 86 2
Warstein-Rosenfeld, E., Boul.P.Loot 5 3
Weermeijer, A.H., Boul. P. Loot 5 2
Wesserhof, C. R., Boul. de Fav. 29 Z
Wall Parné, B.v.d., Hoogeweg 42 3
Werma, rnej., Metzgerstr. 84 l
Waterbeek, W., Engelb.str. 14 l
Wit, S. de, Bilderdijkstr. 8 2
Wasserleben, E., Hoogeweg 3 l

Z.
Zilverberg, H., Zeestr. 57 2
Zeegers, J. M., Koninginneweg 29 l
Zoldenrath, Y. C., Kostv.str. 100 l

Ruiterfeest
VOOR BURGERS EN MILITAIREN

georganiseerd door den Kommandant der S.S.-
troepen in samenwerking met de Zandvoortse
Maneges.

op Zondag 1 September a.s.
DES MORGENS 10-13 UUR OP HET STRAND
GELEGEN TUSSEN HUIZE LOEFHOECK en
GRAND HOTEL.

Tal van belangrijke wedstrijden staan op het pro-
gramma, o.a.

ZANDVOORT

Am Sonntag den 1. September
von 10 bis 13 TJhr, findet am Strande des Nord-
boulevards unterhalb des Kasinos ein

Reïterfest
statt.

Wettkampfe sind u.a. in:

DRESSUUR
SPRINGEN
GELUKSPRINGEN
JACHTRIT
Speciaal geëngageerd
CIRCUS-NUMMER.

DRESSUR
SPRINGEN
GLÜCKSPRINGEN
JAGDRITT MIT AUSLAUF
ZWISCHENVORFÜiHRUNG
durch CIRKUS

Toegang vrij.

Vanaf heden zijn de prijzen bij de fa. E. H. Brok-
meier, Haltestraat 50, Zandvoort, geëtaleerd.
Voor deelname kan men zich kosteloos opgeven
Hotel TOcean, Dr. Metzgerstraat 81, tel. 2041.

Die Preise für die Sieger sind ausgestellt bei der
Firma E. H. Brokmeier, Haltestraat 50.
Aktive Teilnahme ist für Militar und Zivilisten frei
Meldungen im Hotel de l'Ocean, Dr. Metzgerstr. 81,

Eintritt frei! Tel. 2041.

R A. ABS VERG ADERING
Donderdagavond 29 Augustus kwam de Zand-

voortse gemeenteraad onder voorzitterschap van
Burgemeester H. van Alphen bijeen. Aanwezig 9
van de 13 leden.

Een voorstel werd aangenomen, waarbij werd be-
paald, dat de gemeente Zandvoort voor alle nog te
sluiten en — voor zover mogelijk —, voor alle reeds
gesloten geldleningen gebruik maakt van haar be-
voegdheid bij de rentebetaling de couponbelasting
af te houden.

Vervolgens hadden de benoemingen plaats van
de leden van acht commissies van bijstand, een ge-
beuren, dat ruim een uur duurden.

De heer Joustra deelde inede, dat hij aan de
stemmingen geen medewerking zou verlenen, in-
dien de raad geen leden van de partij-Molenaar
koos.

In de financiële commissie werden benoemd de
heren Joustra, Elffers, Kerkman en Bolwidt, doch
de heer Joustra nam de benoeming niet aan. De
eerste en tweede vrije stemming brachten geen re-
sultaat, doch de heer Kuiper behaalde wel de
meeste stemmen. De heren Molenaar, Van der
Werff en Kemp behaalden ieder één stem; de heer
Van der Werff mocht daarna met den heer Kuiper
strijden om een plaatsje in de financiële commissie.
Uitslag vervolgens: de heer Kuiper 4 en de heer
Van der Werff 4 stemmen en een blanco. De heer
Molenaar merkte op, dat beide heren hadden mee-
gestemd, hetgeen niet mocht. Tenslotte werd de
heer Van der Werff gekozen

In de commissie voor de bedrijven werden be-
iioemd de heren Elffers, Joustra, Kerkman, Kuiper
en Vader, doch de heer Joustra nam "wederom z\jn
benoeming niet, waarna de heer Bolwidt in zijn
plaats kwam. Vervolgens werden gekozen in de
Zuiderbadcommissie de heren Elffers, Kemp, Vader
en Van der Werff en in de commissie voor de
strandexploitatie de heren Elffers, Kemp, Suerink
en Vaider (de heer*»*oustra werd niet ƒ herkozen),
in de onderwijscommissie werden benoemd de heren
Kemp, Vader, Van der Werff en Bolwidt.

In de commissie voor Sociale Zaken werden in

eerste instantie herkozen de heren Bolwidt, Kerk-
man en Kuiper; de heer Joustra werd niet herko-
zen. Na de tweede vrye stemming moest geloot
worden tussen de heren Molenaar, Joustra en
Kemp, omdat de „winnaar" weer moest strijden
tegen den ^heer Suerink. De uitslag was, dat de
heer Kemp" deze wedstrijd won, doch weer bleek,
dat beide heren bij de volgende stemming hadden
meegedaan. De heer Kemp werd gekozen.

In de laatste commissie — voor publieke wer-
ken — werden benoemd de heren Bolwidt, Suerink,'
Van der Werff en de Muynck, doch nu nam de
heer Van der Werff de benoeming niet aan. Na de
tweede vrije stemming werd de heer Kerkman be-
noemd.

Het voorstel van het college om de zeereep af te
graven en wel onder toezicht van de Ned. Heide
Maatschappij tegen een bedrag van ƒ 21.600 onder-
vond tegenstand van den heer Molenaar. Hi]
maakte bezwaren tegen de post van ƒ 2000 aan de
Heidemaatschappij en stelde voor, dat de gemeente
dit werk in eigen beheer zou uitvoeren.

De Voorzitter was van een andere mening en
achtte het beter, dat dit kleine werkje onder lei-
ding van de Heidemaatschappij werd uitgevoerd.

Wethouder Van der Moolcn was eveneens van
oordeel, dat wanneer dit werk in eigen beheer zou
worden uitgevoerd, de gemeente geen subsidie uit
het werkloosheidssubidiefonds zou ontvangen.

De heer Molenaar oefende nog veel critiek uit op
de plaatselijke leiding van de Heidemaatschappij
en was van mening, dat de arbeiders met honger-
lonen naar huis gingen.

De heer Bolwidt meende ook, dat de werken be-
ter.in eigen beheer konden worden uitgevoerd, doch
zou niet tegenstemmen.

Het voorstel werd hierna met 7-1 stemmen aan-
genomen, waarna de vergadering werd gesloten.

CONCERTEN.
Ook deze week werden weer in de muziektent op

het Tramplein concerten door Duitse orkesten ge-
geven, die wederom veel belangstelling trokken.

Ook de Zandvoortse Muziekkapel bleef niet ach-
ter en onder leiding van den heer R. van 't -Hof f
werd er veel goeds geboden.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag l Sept. 10 uur: Ds. D. Tromp,

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag l Sept. 10 uur: Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag l Sept. 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning.,

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag l Sept.: geen dienst,
sum.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude1

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
„Ons Gebouw", Brugstraat 17

Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u.
Zaterdag 31 Aug. Einde van de Sabbath 9.17 uur..

HET RUITERFEEST IN ZANDVOORT.
Naar wü nader vernemen zullen tydens het Rui-

terfeest dat Zondag l September te Zandvoort-
plaats vindt, de volgende wedstrijden verreden wor-
den: Een nummer Dressuur, Springen, Geluksprin-
gen en een Jachtrit.

Als bijzondere attractie zullen eenige Circus-
nummers gegeven worden.

Inschrijving tot deelname, welke geheel gratis
is, kan geschieden bü Hotel de l'Ocean, tel. 2041.

Zie de advertentie in dit blad voor nadere by-
zonderheden.
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ZAMDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE B AD COURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
Toor Zandvoort, per jaar , ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 1,60
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgave (Jertenlbachs Drukkerij Zaadvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer f 0,20

BU contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel f 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

WERKELIJKHEIDSZIN
Om een betere maatschappij te bouwen, is

uiteraard een ideaal vereist en dat ideaal
moet met geestdrift worden uitgedragen. Het
ideaal echter spat als een zeepbel uiteen,
wanneer zij, die het uitdragen., gespeend zijn
van werkelijkheidszin.

Leuzen als „Nooit Meer Oorlog" of „Mens
begin bij je zelf", zijn op zichzelf zeer ver-
dienstelijk, maar zij hebben — en dat heeft
de practijk der laatste jaren toch wel bewe-
zen — geen wézenlijke betekenis, indien
men niet tegelijkertijd blijk geeft, vaste grond
onder de voeten te hebben en aan de men-
sen niet tevens reeële waarden kan bieden.

Om fundamentele veranderingen in het
maatschappelijke gebeuren aan te brengen,
is het nodig om, behalve het ideaal dier ver-
anderingen zelve, tevens de mentaliteit van
den mens, de verwikkelingen tussen de ver-
schillende volkeren onderling met hun ver-
schillende karaktereigenschappen, de econo-
mische wanverhoudingen op de internatio-
nale en nationale markten van producten en
fondsen en de oorsprong ervan, te kennen.
Op die kennis heeft men de actie ter berei-
king van het ideaal in te stellen, want anders
blijft de geestdrift voor het ideaal slechts
beperkt tot redevoeringen, wellicht op zich-
zelf meeslepend, maar zonder blijvende uit-
werking. Een moment van ontroering of ont-
waking, en daarna is het ontstoken vuur
door de werkelijkheid van allen dag weer
ras gedoofd.

Pogingen van verenigingen en personen
om' de werkeloosheid te bestrijden door
meerwerk-actie, de armoede te beteugelen
door liefdadigheid, de t.b.c. patiënten en
bleekneusjes wat op te fleuren door tijde-
lijke opname in sanatoria of koloniehuizen,
mogen enerzijds getuigen van goedheid en
offervaardigheid, anderzijds is het een feit,
dat het nooit tot opheffing der mateloze
ellende zal kunnen leiden. Men is wel lief
en aardig, maar tast het kwaad niet bij de
wortel aan. Zó zal men het vraagstuk van
de werkeloosheid niet oplossen, de armoede
niet opheffen en de t.b.c. patiënt niet ge-
nezen. Toch moet het daarom gaan.

Wanneer we alleen maar de leuze „Nooit
meer oorlog" aanheffen en van onze wil
daarvoor alleen maar getuigen, dan zal de
leuze nooit verwezenlijkt kunnen worden.
Ook daarvoor zal men tot de kern moeten
doordringen: de volkeren dienen zich op el-
kanders belang in te stellen en niet slechts
op het eigenbelang alleen.

Indien we den mens alleen maar willen
verbeteren door te zeggen „Begin bij je zelf",
doch hem in de maatschappij aan zijn lot
'overlaten en dus geen wezenlijke naasten-
liefde betrachten, dan heeft die leuze geen
zin.

Naast de gedachte, de daad; niet alleen
praten, maar ook doen. Daar draait het om.

Het ideaal voor een betere maatschappij
met Vrede, Geluk en Welvaart voor alle
burgers van wieg tot graf, zal moeten worte-
len in het bittere verleden en in'het wrange
heden. Daartoe zullen wij moeten doordrin-
gen tot de essentiële oorzaken van chaos en
ellende.

Wie--alleen maar droomt van een betere
toekomst; heeft niets te betekenen. Wie al-
leen maar mooie, verheven taal weet te spre-
ken, doch het akelige heden niet aandurft,
kan beter zwijgen. De taal en de taak zij
aan hem, die met beide voeten vast op de
bodem der werkelijkheid staat, die de din-
gen van allen dag wel verafschuwt, maar
toch wil zien en het kind bij de naam durft
noemen.

De ware idealist is realist. Aan dergelijke
idealisten heeft de wereld, heeft ons Neder-
landsc volk, hebben gezin en persoon be-
hoefte; zo ooit, dan juist nu.

Ds. C. E. van Koe'tsveld zegt in een van
zijn werken:

„Och de mensen zijn zo wreedl — Omdat
ze zo slecht zijn? — Toch niet, maar om-
dat ze zo weinig denken, zo zelden na-
denken. zo goed als nooit doordenken".

Albert Schweitzer komt in zijn boek „Uit
mijn jeugd" tot de volgende uitspraak:

n— Maar hoe dikwijls zit ik niet me in-
wendig te verbijten! Hoe gaat het mij ter
harte, dat wij mensen, als we bij elkaar

zijn, zoveel tijd nutteloos zoek brengen,
inplaats van op ernstige wijze ernstige
onderwerpen met elkaar te bespreken, en
ons wederkerig als werkende, lijdende,
hopende en gelovende mensen te doen
kennen! Vaak geloof ik er slecht aan te
doen zo met een masker er bij te zitten.
Dikwijls genoeg vraag ik me af, hoe ver
men met deze welgemanierdheid gaan
mag, zonder schade te doen aan de op-
rechtheid".

Ziet, hier zijn ook idealisten aan het
woord, maar zij waren tevens realist. Zij
kenden het leven en den mens, baseerden
daarop hun werk, maar lieten, ondanks grote
en vele teleurstellingen, hun ideaal nooit los.
Van Koetsveld gaf door de oprichting van
een idiotenschool de stoot tot het onderwijs
aan achterlijke kinderen en Schweitzer wijdt
heel zijn leven aan de inlanders van Lam-
barene. Zij praatten niet alleen, maar werk-
ten zolang het dag was en zij gloeiden van
idealistische daadkracht. Zij waren organi-
satoren. Zij waren door de geest gegrepen
en beheersten de stof. Ondanks alles. —

Het is geen wonder, dat velen niet meer
weten waar zij aan toe zijn, geen geloof
meer in de toekomst hebben en geen ideaal.
Het is te begrijpen, dat nien veelal geen raad
weet en nu de boeren maar dorsen laat. Al-
leen gelaten in de storm, valt het niet mee.
En toch; wij moeten met de tijd mee, want
wij leven in- en zijn kinderen van deze tijd.
Eerst tot bezinning komen. Natuurlijk. Den-
ken, nadenken en doordenken. Dan komt
het begrijpen. Dan komt ook het verant-
woordelijkheidsgevoel voor ons zelf en de
onzen, de groep en het volk, Europa en de
wereld, Maatschappij en mens. Wij gaan ver-
band zien en — licht in de duisternis. De
zaken gaan anders en moeten anders gaan
en wijzelf hebben er deel aan. Wij zijn ook
zelf mede schuldig aan het verleden en dus
ook mede verantwoordelijk voor de toe-
komst. De hand aan 'de ploeg. Ook wij.
Geen theekransjes meer en napraterij. Geen
gepraat in de ruimte meer en afleiding ge-
zocht voor het wrede gebeuren, doch in-
leiding in de geheimen van het leven.

Wij moeten en gaan niet naar omlaag,
doch naar omhoog. Dat kan en dat zal ge-
beuren, wanneer wij wezenlijk en waarachtig
willen, indien wij begrijpen en van werke-
lijkheidszin blijk geven. Techniek en Weten-
schap zijn zo geweldig ontwikkeld, de af-
standen tussen de verschillende landen zijn
per vliegmachine, schip of trein zo gemakke-
lijk en snel af te leggen, dat de mogelijkhe-
den voor de toekomst schier onbegrensd lij-
ken. Vooruit moeten wij, niet achteruit.
Geen -aanpassing door de hulpmiddelen,
waarover vele huismoeders beschikken, te
verbannen of het cultuurbrengend radio-
instrument te verwijderen. Geen aanpassing
naar beneden, doch naar boven, naar de
nieuwe mogelijkheden die, ook voor iederen
Nederlandse burger, welvaart verborgen
houden, arbeid en brood voor heel het leven.

Weg met de staketselen, is er eens ge-
zegd. Juist, maar dan ook doen. Concentratie
op alle gebieden in onderdelen; een perfecte,
goed gecentraliseerde organisatie gesticht
ter volkomen beheersing van productie, dis-
tributie en consumptie. Organisatie en ge-
meenschapszin!

Weg met de 1001 schuttingen op vakkun-
dig gebied en allen ingedeeld in vakgroepen,
niet voor een paar centen loonsverhoging
alleen, maar vooral ter verbetering van de
voor allen bestemde productie: kwanti- en
kwalitatief.

Weg met de 8116 liefdadigheidsverenigin-
gen, schande voor wat welvarend Nederland
heet.

Iedereen aan het werk en voor allen vol-
doende koopkracht, door het instellen van
een centrale economie, door een vaste prij-
zenpolitiek, door verplichte minimum- en
maximumlonen, door intensieve bo'dempro-
ductie, door een centraal geregelde distri-
butie.

Dat alles geschiede in het besef van wat
thans mogelijk is en gedragen door het bo-
ven dat momenteel bereikbare uitstekend
hogere ideaal: economische gelijkheid voor
allen .

A

SPORT

VOETBAL

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOOKT".

Zandvoort l opent het nieuwe seizoen
met 'n thuiswedstrijd tegen Kinheim

Vroeger dan andere jaren begint ditmaal de com-
petitie. Dit is noodzakelijk, aangezien vele afdelin-
gen met een groter aantal clubs bij elkaar zijn in-
gedeeld. Uit de afdeling waarin Zandvoort is in-
gedeeld, is de vereniging Wilskracht uit Amsterdam
vervallen, en overgeplaatst naar elders, zodat in
de afdeling van Zandvoort in totaal 11 clubs zul-
len strijden. 20 Wedstrijden staan dus voor de boeg
en het is dan ook zeer noodzakelijk, dat alles vlot
verloopt om tijdig met de competitie klaar te ko-
men.

De afdeling van Zandvoort l bevat heel sterke
clubs, zodat het een spannende competitie belooft
te worden. We hopen, dat alle wedstrijden in een
sportieve geest gespeeld zullen worden. Hoe de kan-
sen van Zandvoort l of voor de andere verenigin-
gen staan, kunnen we uit de aard der zaak
niet beoordelen. Zandvoort beschikt over een zeer
behoorlijk elftal, «n we hopen, dat de spelers alles
in het werk zullen stellen om een eervolle plaats te
bereiken. Kleine verschillen die eventueel mochten
voorkomen moet men lover boord werpen. Een-
drachtig moet men aanpakken om de vereniging
zo hoog mogelijk op te voeren. En hiermede wensen
we de spelers en elftalcommissie veel succes in het
komende voetbalseizoen!

De eerste wedstrijd speelt Zandvoort a.s. Zondag
thuis tegen Kinheim uit Beverwijk. Dit is méteen
een grote krachtmeting voor ons elftal. Kinheim
beschikte steeds over een stevig en goedspelend elf-
tal die steeds tot de beste der afdeling behoorde.
Het zal dan ook volop spannen in het Zandvoortse
Sportpark.

Voor Zandvoort 2, die ook over een zeer behoor-
lijk elftal beschikt is een uitwedstrijd tegen DEC 2
vastgesteld. Deze wedstrijd is echter door de NVB
uitgesteld, zodat de reserves het eerste elftal kun-
nen gaan aamnoedigen.We vermelden hierbij, dat tot
de afdeling van Zandvoort 2 nog een tweetal elf-
tallen is toegevoegd, namelijk HBC 2 uit Heemstede
(BK) en WA 2 uit Amsterdam. De afdeling van
Zandvoort 2 bestaat dus uit- 12 verenigingen, zo-
dat zij 22 wedstrijden te spelen zullen krijgen.

De Junioren trekken a.s. Zondag naar Amster-
dam om deel te nemen aan het DWS-tournooi.
Hieraan nemen 12 elftallen deel. Deze 12 elftallen
zijn verdeeld over 4 groepen van 3 clubs. Er wordt
een halve competitie gespeeld. De iclub die de
meeste punten behaalt komt op 15 September uit
in de finale. De groep waarin Zandvoort is inge-
deeld bestaat uit de junioren van DWS en Bapidi-
tas. De eerste wedstrijd speelt Zandvoort tegen
Bapiditas om 12.45 uur. De tweede wedstrijd wordt
gespeeld 'tegen DWS, welke om 2.45 aanvangt. De
reis wordt gedaan per tram. De heer Huyer zal als
leider het elftal vergezellen. Vertrokken wordt om
precies vijf minuten over elf, dus de spelers moeten
om kwart voor elf op het Tramplein aanwezig zijn.
De tegenstanders van Zandvoort junioren zijn ster-
ke clubs, toch hopen we dat ons juniorenelftal een
eervol resultaat zal behalen.

We deelen mede, dat zonder het nieuwe diploma
absoluut geen toegang zal worden verleend tot de
thuiswedstrijden. Een ieder is dus verplicht zijn di-
ploma te tonen.. Zij nog vermeld, dat de entreeprijs
voor de wedstrijden van het eerste elftal zal bedra-
gen: 30 cent, 18 et (jongens en werklozen). De le-
den die hun vrouwen of meisjes meebrengen moe-
ten aan het loket 5 et belasting betalen.

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358
Vastgesteld voor Zondag a-s.

Beverwijk l—Zeemeeuwen l, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—DWV 3, 2 uur.
Aan de Junioren welke deelnemen aan het Juni-

oren-tournooi in het Sportpark te Heemstede om
de v.d. Aart-beker, wordt medegedeeld dat de aan-
vang der wedstrijden nader is vastgesteld op 9.30
dus 30 min. vroeger. In verband hiermede is het
vertrek vastgesteld op 8.15.

A.s. Maandagavond 8 uur Alg. Vergadering in
„Ons Huis".

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

A.S. Zondag 8 Sept. worden de Lijnden-serie-
wedstrüden gespeeld. De heren spelen om 2 uur en
de dames om 5 uur. Wij vertrekken echter geza-
menlrjk om half een van het Tramplein per rijwiel.
Weest allen op tijd, zodat wtj ook op tijd kunnen
vertrekken.

Supporters sluit TT bij ons aan, dat is voor de
spele,rs ook veel leuker, dat is dan een teken, dat
er belangstelling voor de Handbalsport bestaat. En
dat geeft de spelers dan tevens meer opwekking tot
winnen.

JAARVERGADERING.
Op Dinsdag 10 Sept. houdt de toneelvereniging

„Phoenix" haar jaarvergadering. Het winterpro-
•gramma zal worden besproken, terwijl voorts een
bestuursverkiezing plaats vindt.

TWEE PAARDEN AANGEKOCHT.
Door de gemeente werden de vorige week twee

paarden aangekocht wegens benzinebesparing.

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

In het Zuiden van Nieuw Guinea bevindt zich
een gebied, dat zich op de kaart voor doet als een
groot eiland. Inderdaad is het 'n verzameling van
kleine eilandjes, die geregeld door de vloed worden
bezocht en vaak onderlopen. Hierop bouwen de be-
woners hun bijenkorfvormige woningen, waarvan
de toegang, een kleine ronde opening, beneden ligt,
die alleen kruipend toegankelijk is.

DISTRIBUTIE-NIEUWS
Zeepdistributie.

De extra zeeprantsoenen voor kinderen zullen
uitsluitend nog worden uitgereikt op Zaterdag 7
September 1940 in het distributiekantoor, Halte-
straat 4, en wel van 9-12 uur.

Voor kinderen, die op l Septemtter 1940 nog niet
de leeftijd van 2 jaar hadden bereikt worden 6
rantsoenen toiletzeep en 6 rantsoenen zeep beschik-
baar gesteld.

Voor kinderen, die op l Sept. 1940 nog niet de
leeftijd van 8 jaar hadden bereikt, zijn uitsluitend
6 rantsoenen zeep beschikbaar.

Het is noodzakelijk de stamkaarten van de kin-
deren beneden de 8 jaar mede te brengen.

Werkgevers, in wier bedrijven werkzaamheden
worden verricht, waardoor de arbeiders sterk aan
vervuiling van lichaam en kleeding zijn blootge-
steld, kunnen zich tot het plaatselijke distributie-
kantoor wenden ter verkrijging van een invul-
formulier.

KENNEMER GOLF CLUB.
Zaterdag werd op de banen van de Kennemer

Golf en Country Club de wedstrijd gespeeld om de
van der Vliet wisselbeker. Het was een 18 holes
handicap medalplay match.

H. J. van Blommestein (20) legde beslag op de
beker door rond te gaan in 66 netto.

Verder waren er goede scores van Jhr. J. Th van
Spengler (11) 70 en P. Elhorst (14) 72.

De wedstrijd om de Haagse Ooievaar wisselprijs
werd Zondag gespeeld, 18 holes handicap tegen
bogey, waaraan door 22 spelers (sters) werd deel-
genomen.

De beste score maakte A. Hirschler (22) 3 up en
werd daardoor winnaar van de zilveren kikker.

Tweede werd W. Rothbarth (14) a.s.
Mejuffrouw E. Veltman. (11) en F. Elhorst (14)

eindigden beide l down.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Zondag j.l. was voor ons een feestdag. Twee eer-

ste prijzen werden in de wacht gesleept en wel in
de concert-wedstrijd met 351 punten en één in de
marswedstrjjd met 49VL> punt. .

Deze resultaten werden behaald in Amsterdam
onder zeer deskundige juryleden en wel de heren
Gerant Leenders, B. D. Peters en Hagen.

Omdat Excelsior het hoogste aantal punten ver-
wierf in de eerste afdeling zal zij een volgende
maal uitkomen in de afdeling Uitmuntendheid. Dit
is voor alle leden een aanmoediging om er vooral
nog een schepje op te gooien. Wij gaan weer rustig
op de oude voet door, en zullen zo vlug mogelijk
met ons programma zien klaar te komen voor een
eventueel te geven uitvoering.

A.s. Woensdagavond wordt U allemaal in Ons
Huis verwacht: ieder kome voor verdere bespreking.
Nieuwe leden kunnen zich te allen tijde opgeven.
Inleggeld ƒ 1,50.

A.s. Zondagmorgen 10 uur Bestuursvergadering
bij G. van Duin, Marisstraat 45 achter.

HET BESTUUR.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2181 Cohen, L. H., Boulevard Barnaart 18
2080 Emmer, E., Villa „Reina". Boul. Barnaart.
2281 Turenout, A. W., Kostverlorenstraat 89b

DANSINSTITUUT.
Voor de openingsdansavond Zondag j.l. van het

dansinstituut Dolf Schaap, Grote Krocht 19, be-
stond grote belangstelling. Het dansinstituut ziet
er echt gezellig uit, mede door de moderne verlich-
ting, terwijl de muziek uit de prachtige installatie
de benen flink van de vloer bracht.

Een Foxtrot en Tango gedemonstreerd door den
heer Schaap oogstten veel succes. Het zal den heer
Schaap dan ook aan belangstellingen van begin-
nende en gevorderde dansers niet ontbreken.
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Gevestigd
Me j. C* Luijendijk

Gediplomeerd costumière
VAN OSTADESTRAAT 23 - Telefoon 2083

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal 'te ont-
bieden. Telefoon 2164.

N*V* S» Waterdrinker
•BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

NU NOG volop §
DEURMATJES, vanaf 55 et
VOORDEURMATTEN, vanaf 145 et
GESCHOREN MATTEN, vanaf 150 et
PRACHT KAMERKLEEDJES .... 98 et
VERTO-MATTEN, alle kleuren 115 et

g STERKE COCOSLOPER, per meter 98 et
Hl SLAAPKAMERMATTEN 350—225 Ct
g VERDUISTERINGPAPIER 120 breed,
£ per meter 15 et
• Ziet de etalages.

i H* Pasveer
• Haltestraat 27, telefoon 2810 *
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Een zaak waar U steeds slaagt voor
corsetton en bu&tehoudors

Kerkstraat 32-34
Telefoon 2931

HET KOOPJESHUIS
Deze artikelen aijn punten-vrij.

DANSINSTITUUT J, STOL Jr
HERVATTING der lessen
aanvangende begin October 1940.

Zie volgende week nadere mededelingen.

Zo juist ontvangen: Dames- en. Heren-

NAPPA HANDSCHOENEN
gevoerd, en ongevoerd.

Wij .hebben een grote sortering
WOL EN HANDWERKKLEDEN

Uitgebreide keuze Trainingspakken, House Coats.
Pracht collectie Glas, Porceleln en Aardewerk.

MAGAZIJN „L I B E L L E"
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

Eerste Zandvoortse Papierhandel
P. M. VAN DEURSEN

Rozennobelstraat hoek Kleine Krocht, Telef 2507

's Avonds na 8 uur gesloten;
ook Zaterdags

JAC, BONSET
TOONKUNSTENAAR
Lid K.N.T.V.

heeft zijn lessen hervat
Spreekuur:
Maandag van l—2 uur.
Donderdag van 7—8 uur.

HAARLEMMERSTRAAT 26

VERKOOPT nu uw

OUD GOUD tegen
de hoogste waarde!

bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

'L J. KNOTTER
37 Haltesöraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Paarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

I* van der Mij e
COSTUMIÈRE
Diploma Huishoudschool
biedt zich aan voor alle voorkomende naai-
werkzaamheden.
OOSTERPARKSTRAAT 32

Wilde Eenden a £ L- p. st»
DUINKONIJNEN

SOEPKIPPEN, BRAADKIPPEN, POTJLARDES,

Wildhandel D* VISSER
HALTESTRAAT 34 - TELEFOON 2025

BBBB1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
• Waarom op klompen lopen, B
B terwijl men NU NOG •

| SCHOENWERK |
S van goede kwaliteit |
• kan kopen? •

• Schoenhandel 3
S C, do Vries 8
• Haltestraat 55, telefoon 2851 g
2 Ie klas reparatie-inrichting •

BBBBBBBHMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DAMES, Stelt U prijs op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

Uitingen van spijt
gaf een mevrouw, daar zü geen

groenten en fruit
van onze firma op tafel had.
Nu is zjj vaste klant en een tevreden klant.

Koopt U ook reeds bij

Fa* v. h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT Z TELEFOON 2889

Wij hebben aangekregen:

de nieuwste
dames winterstoffen

Andriesen Zeestraat 39
gesloten huis, achterom.

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

Belangrijke veiling
van DIVERSE INBOEDELS op DONDERDAG
12 SEPT a.s. 's morgens 10 u. in het veilinggebouw
De Witte Zwaan, Grote Krocht 20 van: eiken en
pitch pin Slaapkamer am.; Huiskamer en Salon-
am.; Dressoirs, Tafels, Divans, Clubjes f Theemeu-
bel; mooi Perzisch kleed 31/2X4*/s m.; eikenhouten
Halbank; l- en 2-persoons Öpklapbedden met om-
bouwen, Vloerkleden, Gordijnen, Lopers, Inbouw-
badkuip, Kachels, Gas- en kolenfornuis, Heren-
rijwielen, Serviezen, Glas- en aardewerk, Krokedil-
lenhuid, Tuinameublement en vele andere goederen
KIJKDAG: AVOENSDAG 11 SEPT van 10-4 Uur.
Voor deze veiling kunnen alsnog goederen worden
bijgevoegd. — Wegens de grote veiling zal precies
om 10 uur de veiling beginnen, mede vanwege de
verduistering.
Inlichtingen dagelijks: Grote Krocht 20, Tel. 2164.
Veilingdirectie-

.V* S WATERDRINKER

M l E p V A N EGERE N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
en prijs
per liter ........ ƒ 3,25

per 1/2

SLECHTE CIJFERS voor l
MODERNE TALEN? S
Dan naar; I

J. Blom - Hel mersstraat 21 -
oud-chef correspondent N.V. 't Raedthuys.

-Billijke condities. l
MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
BWALTTESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Slijterij-Wijnhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigaienmagaztjn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —

RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Woningbureau
J. H. TER WOLBEEK
Hugo de Grootstraat 19
Telefoon 2930 - 2486 (2 lijnen)

TE HUUR: Gemeub. Villa's, Huizen, geheel en ge-
deelteUjk.
TE KOOP: Villa's, Huizen, Winkelhuizen en Bouw-
grond.

Assurantiën, Verzekeringen en Taxatiën.
Tevens belasten wij ons met huurinnen.

Gratis inschrijven en inlichtingen

,. BIJ WIE

FIJNE VLEESWAREN?
Natuurlijk bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Iedere dag verse gekookte lever!
Neemt proef met onze prima Kookworst.
Telefoon 2105 's Avonds tot 12 uur geopend.

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTEBIJ

L B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Parfumerie- en Toiletartikelen.

Avond tekenschool
Zaadvoort

Aangifte van leerlingen
voor de Cursus 1940-1941 op Donderdag
12 September des avonds van 8—9.30 uur

in de Oude Bewaarschool
aan de Duinweg.
Vraagt prospectus bij A. Rauwerda, Uranus-
straat 37, Haarlem; D. Berkhout, Swalue-
straat 41, Zandvoort en bij den Conciërge.

ELECTRICITEIT
OP ELK GEBIED

Telefoon 2201
Burgemeester Engclbertsstraat 9

Zo juist ontvangen

de nieuwste
19404941
vanaf £ 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

Philips radio
toestellen

Nu het kouder wordt en de brandstof schaars is,
niets beter dan een
elootri&ohe tnork-kachol
VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed 15 et 75 cm ibreed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/2 et
VERDUISTERINGSKAPJBS 9—15—20 Ct
VERDÜTSTERINGS-PHILIPS-LAMPEN .. 65 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 Ct

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Heeft U geen petroleum?
Wij hebben gasspaarbranders 89 et

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

EUROPA ZONDER ENGELAND,
door Carlo Searfoglio.
Uitgave W. J. Ort, 's-Gravenhage.

Dit zo-even verschenen boekje bevat een voor-
dracht, die door den schrijver onlangs in de Frie-
drich-Wilhelm-Universiteit te Berlijn werd ge-
houden.

De hr Scarfoglio volgt'n familietraditie, wanneer
hij hiermee propaganda maakt voor de ontwikkeling
van wat hij noemt een „continentaal gevoel". Want
zijn vader is de vader van deze gedachte geweest,
en de eerste, die reeds vóór de fascistische revolutie
in Italië de tegenstelling tussen de belangen van
Engeland enerzijds en die van het Europese vaste-
land anderzijds predikte.

Het „coinitinentaal 'gevoel" omschrijft de iheer
Searfoglio als volgt:

„Al wat een natie van het continent schaadt of
onderdrukt, schaadt of onderdrukt het gehele con-
tinent; alles, wat een natie van het continent voor-
deel brengt, zonder de anderen te benadelen, is
voordelig voor het gezamenlijk continent; wie één
volk van het vasteland tegen de andere opzet, S
een vijand van het gehele continent en moet zon-
der aarzelen buiten gevecht worden gesteld".

TTit de ontwikkeling van dit continentaal gevoel
in de totalitaire staten van Europa, Italië en Duits-
land de vernietiging van een continentale mogend-
dit geval beschouwden twee volken van het vaste-
land de vernietiging van een coninentale mogend-
heid als Spanje als een ernstig verlies, dat voor het
gehele continent een nadelige invloed zou hebben.

Engeland heeft volgens deze gedachte geen recht,
delen van het continentale gebied, als bijvoorbeeld
Malta en Gibraltar als koloniaal gebied te beschou-
•wen en liet is een eis van de Europese waardigheid,
dat het deze gebieden afstaat. De Middellandse
Zee behoort aan de Middellandse Zee-mogend-
heden en aan niemand anders.

De schrijver wijst op zeer scherpe wijze de En-
gelse denkwijze, die sinds eeuwen Europa heeft be-
invloed, af, en ziet het als de taak der totalitaire
mogendheden, ook door de huidige oorlog een einde
te maken aan de Engelse overheersing en de En-
gelse invloed op het vasteland van dit •werelddeel.

De landen van het continent moeten — óók niet
door. Amerika — niet langer worden beschouwd als
markten., maar als gelijkgerechtigde naties, waar-
van ook Engeland, als het dat wil, er één kan zijn.
Dat zou, aldus eindigt de schrijver zijn interessante
geschrift, in genen dele een catastrofe betekenen.
Slechts zij, die hun papieren aan de beurs zien da-
len, kunnen beweren, dat de beschaving ineenstort,
wanneer Engeland in betrekking tot ons een natie
'als iedere andere word"t.

De uitgever heeft met dit boekje een belangwek-
kend boekje toegevoegd aan de reeks goedkope mo-
nografieën, die hij reeds over verschillende proble-
men van deze oorlog het licht deed zien.

COLLECTE GRAFISCHE GEZONDHEIDS-
VERENIGING.

De afdeling, Haarlem eni omstreken van bovenge-
noemde vereniging heeft vóór Zaterdag 14 Sept. a.s.
een collecte te dezer stede georganiseerd. Deze ver-
eniging, die dit jaar haar 30-jarig bestaan vierde,
heeft zich al die tijd bewogen op het terrein van
de behartiging tot verbetering der ge.zondheids-
toestand van de grafische arbeiders van alle gezind-
ten. En zij heeft daarbij vele goede resultaten be-
reikt. Noemen we alleen maar de bouw en het in
gebruik nemen van haar sanatorium te Eerbeek,
reeds enkele jaren na haar oprichting. Verder bezit
deze vereniging nog een herstellingsoord te Zeist,
waar de geschokte zenuwen der grafische arbeiders
hun rust hervinden; terwijl in het Kinderhuis te
Zeist reeds vele kinderen een verpleging hebben ge-
noten, welke de grondslag legde tot een gezond op-
groeien als goede werker in de maatschappij. Ver-
der verstrekt deze vereniging aan hen, die door
ziekte e.d. lichamelijk zijn verzwakt, versterkende
middelen.

Dat voor dit alles veel geld nodig is, zal een ieder
met ons eens zijn. Wij willen dan ook gaarne deze
collecte in de gunst onzer lezers aanbevelen en
wensen de collecterende vereniging veel succes toe.



iAOgemene kennisgeving voor vrienden en clientèle.

O n d e r t r o u w d :
FRANS VAN WOUDENBERG

en
TO JDE JONG

Huwelijksvoltrekking 19 september te 11 uur

Utrecht, Amsterdamsestraatweg 569a
Zandvoort, Stationsstraat 14.

•5 September 1940

v£
De 13e September a,s. hopen onze geliefde @
ouders .- |>

W. KOPER §
1̂en

M. KOPER-MOLENAAR
de dag te herdenken, dat zij vóór 40 jaar in
in het huwelijk traden.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.

Zandvoort, 31 Augustus 1940.
Tramstraat 15.

Heden overleed tot onze diepe droefheid na
een langdurig doch geduldig gedragen lijden
onze lieve Man, Vader, Behuwdvader, Broe-
der en Zwager,-de Heer

MAARTEN HOLLENBERG
in de ouderdom van 57 jaar.

K. Hollenberg-Koning
A. G. Hollenberg.
L. Hollenberg.
C. J. Holleriberg-de Vries.
G. M. Hollenberg.

Zandvoort, l September 1940.
Diaconiehuisstraat 1.

De teraardebestelling heeft plaats gehad
Woensdag 4 September 1940 op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Verloofd :
E. KOPER

i en
J. VAN DER MOLEN

•Zandvoort, 7 Sept. 1940
tBrugstraat 4.

Openbare Verkoping
-Notaris B. M. BRANS te
Haarlem zal op Woeus-
dag 18 September 1940
.nam. 2 uur in Ons Huis,
Dorpsplein te Zandvoort

publiek verkopen:
:Het huis te Zandvoort,
*aan de Oosterstraat 18
,met het eeuwigdurend
erfpachtsrecht van den'
grond, groot 114 c.A.
Huur ƒ 5,— p.week. Erf-
pachtscanon ƒ 12,—.
:Bez. Dinsd. en Donderd.
en op verkoopdag 2-4 u.
Inl. bjj den notaris Nieu-

-we Gracht 106 Haarlem.

-GEVRAAGD:
ZIT-SLAAPKAMER

voor Heer (werkzaam in
^Haarlem). Liefst Boule-
-vard of onmiddellijke
omgeving. Br. met voll.

-inlichtingen en 'uiterste
.prijsopgave ond.no 42004
Bur. Zandvoortse Cour.,

'Gertenbachs Drukkerij.

BILLIJK TE KOOP:
'HERENRIJWIEL met 3
versnellingen; een laag
DAMESRIJWIEL; een
prima KIJKER.
Zaterdag na 2 uur.

JEïelmersstraat 7.

TB HUUR: ONGEM.
VRIJ HUIS. 5 Kamers,
keuken en vliering. ƒ5,50
per week. Te bevragen:
Jan Steenstraat 11.

•OEVONDEN:
in de Haltestraat,

KLEIN BABYJASJE
Terug te bekomen aan
Gertenbachs Drukkerij.

TE KOOP GEVRAAGD:
NAAIMACHINE

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukker;]
'ond. no 42005 (in de bus)

TE KOOP GEVRAAGD:
in goede staat zijnde

HANDNAAIMACHINE
"liefst Singer. Br. m. prijs
Bur. Zandvoortse Cour
Gertenbachs , Drukker;;
rond. no 42003 (in de bus)

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardlngen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-

vcobtjnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9
Advies ƒ l,—.

Goedkoop wonen f 15
p. mnd 15 Sept.-15 Mei
GEMEUBILEERD HUIS
Duinzijde Brederodestr
•Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukker*;
ond. no 42006 (in de bus)

TE KOOP:
Trüna 2-pits GASCOM-
TOOR als nieuw m.plaal
ƒ 7.50. Zuiderstraat 10

Leesbibliotheek „Gelria"
is 's avonds na 8 uur en
's Zaterdags na 9 uur
gesloten.

TE HU UB GEVRAAGD:
permanent door zeer so-
lide huurder: HUISJE,
bev. kamer ensuite, 2 a
3 slaapkamers bov., liefst
met zolder of kelder, tuin
achter.
Br. bur. Zandv. Courant

Gertenbachs Drukkerij,
ond. no 42007 (in de bus)

AANGEBODEN
PRIMA KOSTHUIS

met huiselijk verkeer.
Goede ref. aanwezig.
Prijs billijk.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 42008 (in de bus)

Beschaafd meisje zoekt
VRIENDIN

pi. m. 25 jaar.
Br. bur. Zandv. Courant,
.Gertenbachs Drukkerij
ond. no 42002 (in de bus)

TE KOOP GEVRAAGD:
VOUW- OF TKKK-
WAGENTJE.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 42001 in de bus)

BIEDT ZICH AAN
NETTE WERKSTER

voor hele of halve dagen.
Adres te bevr bur. v.d.

Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD:
FLINK DAGMEISJE

kunnende koken. Aan-
melden : Zd-Boulevard 51

DAT HAD U NIET GEDACHT
•dat uw «choenljM «6«?n« «lm n l o u" konden
ïï&dïïr«ïr,p.«.rd.lOM
u h«t werk, dat ««n warj"'..•lijk» ,
tnuku

SCHOENMAKER!)

H.H. WINKELIERS
ECoopt N U nog

WINKELZAKKEN
Eerste Zandvoortse Papierhandel
F. M. VAN DEURSEN,

Rozennobelstraat hoek Kleine Krocftt, Telef. 8507

W* KL IJ N Jr,
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding vooc praktijk-examens

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zand voorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Telefoon 2289

TE KOOP:
RACE-FIETS

.Adres. Parallelweg 30 .

"Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
'enz. 'enz. geldt 'nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

a,ls het aangewezen 'blad.

ZIT-SLAAPKAMER oï
ZIT- en SLAAPKAMER
te huur met pension, van
af ƒ 50,— per maand.
Adres te bevragen aan
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR: ZOMER-
HUIS en GARAGE, voor
berging, gedurende de
wintermaanden. Adres:
Hogeweg 42.

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.
Gebruik voor inleggen van eieren»
SCHELPKALK

Schildersbedrijf
van der Poorten

SPOORSTRAAT 23 - Telefoon 2774.

DANSINSTITUXJT J. STOL Jr.
Begin October zal als van ouds de heer J. Stol Jr.

weer een aanvang maken met zijn danslessen. Be-
sprekingen zijn nog gaande waar het dansinstituut
zal gevestigd worden en tevens de inschrijvingen
;ullen plaats hebben.
Volgende week volgen hierover nadere mededelin-

;en.
OPBRENGST COLLECTE.

Namens de directrice van het kinderhuis „Jeruel"
te Leiden heb ik het genoegen mede te delen, dat
de collecte te Zandvoort, die 1.1. Maandag gehouden
werd ƒ 64,65i/2 heeft opgebracht. Aan alle gevers
en aan alle dames-collectanten onze zeer hartelijke
dank. Mevr. VAN ZEIJL,

Regentesseweg 3.

COMITÉ FLORA
Het comité Flora hoopt 15 September a.s. weer

zijn jaarlijkse tentoonstelling te houden in Ons
Huis. Zoals gewoonlijk zijn hieraan fraaie prijzen
verbonden voor de beste der door de kinderen op-
gekweekte plantjes.

Zaterdag 7 Sept. .
Zondag 8 Sept. ...
Maandag 9 Sept. .
Dinsdag 10 Sept. .
Woensdag 11 Sept. .
Donderdag 12 Sept.
Vrijdag 13 Sept. ...

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n

. 8.19 8.39 2.11 2.26

. 9.09 9.29 2.57 3.18

. 10.02 10.34 3.47 4.10

. 11.18 12.06 5.04 5.56

. 0.52 1.35 6.36 7.19

. -.- 2.12 7.24 7.48

. 2.46 3.07 8.23 9.01

VAN ONZE OUDE AARDE EN HAAR
ONUITPUTTELIJKE PRODUCTIVITEIT

Voedselgebrek.,.. ontstellend woord, dat, al is
het gelukkig nog niet op ieders lippen, toch
moeilijk in deze tijden uit onze gedachten te ban-
nen zal zijn. Door de ontwrichting van allerlei toe-
standen Wonüt |de regelmatige voedselvoorziening
meer en meer in het gedrang.... dat is duidelijk.
Aan de aarde ligt het niet, aan haar zich opper-
machtig voelende bewoners wel. De vruchtbaarheid
van onze oude planeet is verbijsterend groot. Deze
is inderdaad de eeuwige bron van voedsel, waarvan
wij met alle verfijning en afwisseling, die kenmer-
kend is voor onze tud, zouden kunnen genieten.

Het bijna volmaakte verkeerswezen heeft de vroe-
gere problemen van plaatselijk voedselgebrek vol-
ledig opgelost. Alles is tegenwoordig te koop en
wordt tegen concurrerende pryzen aangeboden-
Geen wonder, dat stremming in dit wereldverkeer
grote problemen schept voor het grotendeels ver-
wende mensdom, dat geleerd heeft de grond op zeer
intensieve w«ze te exploiteren.

De oudste geschiedenis van het menselijk geslacht
leert reeds, dat onze planeet haar gaven nimmer
vrijwillig afstond in de mate waarin wij deze be-
geerden De verschillende producten moesten
met min of meer moeite aan de grond onttrokken
worden. Het eerbiedwaardig Bijbelverhaal, dat ons
vertelt van het allereerste mensenpaar, is een af-
schaduwing van de moeilijkheden waar de aard-
bewoners spoedig voor geplaatst zouden worden. Af-
wachten op wat de natuur gaf, kon slechts tijde-
lijk zijn, de veeleisende mens ging de aarde in cul-
tuur brengen en gezien de primitieve middelen,
die hem aanvankelijk ten dienste stonden, moest
hy wel „in het zweet zijns aanschijns zijn brood
eten " Ieder die leest, hoe een maaier ge-
durende zijn dagtaak minstens elf liter zweet ver-
liest, een hoeveelheid, die door drinken aangevuld
moet worden, zal de waarheid van deze oudo te-
rechtwüzing onderschrijven,..,,,, Spoedig zien wU
nu, hoe de mensheid zich differentieert in land-
bouwers en veefokkers. Een eeuwigdurende twist
ontstaat uit dit verschil van belangen Het vee
weet niet van mijn en dun, het blijft niet van de
landbouwproducten af en in de geschiedenis van
Kaïn en Abel leren wij een voorbeeld kennen van
een dergelijk hooglopend conflict. In later eeuwen
werd deze natuurlijke strijd tussen landbouwers en
nomaden één der zwaarste overheidszorgen en in
enkele primitieve staten zijn daar nog resten van
te vinden.

Hoewel de landbouwers veel meer „aan huis"
gebonden waren dan hun zwervende medeschepse-
len, moesten zij toch ervaren, dat de grond niet
eindeloos kan geven. Aan de roofbouw kwam spoe-
dig een einde, de grond raakte uitgepunt en van
Moeder Natuur leerde de mens, hoe dit voorkomen
kon worden. Telken j are bedekte zij de akkers die
dicht bij een rivierbedding lagen, met vruchtbaar
slib en deze voortdurende overstroming werd oor-
zaak van een buitengewone overvloed aan land-
bouwproducten. Ook de meststoffen der dieren keer-
den tot de grond, terug en ook dit had een rijke
oogst tengevolge. Zo werd de oude planeet niet al-
leen gekerfd en gespleten, om haar te dwingen,
haar producten af te geven, maar ook gemest en
de stoffen, die door de oogst aan de akker onttrok-
ken werden, keerden tot de bodem in een of andere
vorm weer. Hieruit ontstond het gebruik van mest-
stoffen.

Verhandelingen over deze wijae van bodem-
exploitatie zijn zeer oud. Vergilius, Plinius en an-
dere Romeinse schrijvers hebben er hun licht over
laten schijnen. Marcus Porcius Cato, de Senator,
die Carthago de dood had gezworen en daarom
iedere redevoering eindigde met het bekende: „ce-
terum censeo Carthaginem esse delendam"*), was
een hartstochtelijk landbouwer. Hij schreef een
handleiding voor den buitenman „de re rusitca".
Hierin werd de waarde van een goede bemesting
breed uitgemeten. Een verklaring van de werking
bleef achterwege. Dit werd gedaan door den Pran-
sen alchemist en landbouwkundige Falissy (1540).
H:j sprak voor het eerst het vermoeden uit, dat de
uitputting van de grond een gevolg zou zijn van
het voortdurend onttrekken van zouten en andere
verbindingen. Jethro Tull (1750) vestigde de aan-
dacht op het nuttig effect van heb voortdurend
omwoelen van de akkergrond, iets wat door de
methode van het braakliggen reeds op last van
Karel de Grote in praktijk was gebracht.

In de 17e, 18e en 19e eeuw staat het vruchtbaar-
heidsvraagstuk van de aarde in het brandpunt der
belangstelling. De wetenschap trekt deze kwestie
meer en meer in haar gezichtskring en mannen als
Humprey Davy, Berzelius en vooral Von Liebig
hebben getracht richtlijnen hiervoor aan te geven.
In Frankrijk worden dan de allereerste „landbouw-
proefstations" opgericht. Geweldige gevolgen voor
de landbouw had de ontdekking van Hellrigel en
Willfart. Zij vonderi, dat vele peuldragende gewas-
sen het vermogen hadden om de vrije stikstof van
de lucht tot eiwitten te binden. Het bleek, dat deze
planten in symbiose leefden met stikstofbindende
bacteriën, die in wortelknolletjes woonden en daar
profiteerden van de levenssappen der plant. Het
gewas parasiteerde wederkerig op de lijken dezer
microben en met hulp van hen. kon de boom of
struik op zeer schrale heigrond levert. Dit wonder-
lijlï feit was intussen reeds eeuwen bekend, immers
de antieke volkeren wisten, dat lupine, ïucerne,
brem èïi andere peuldragende gewassen Ultet-eKend»
op heidegrond groeien konden. Ze deden dienst als
„groene mest", doordat zU door herhaald onder-
ploegen de akker „vanzelf" geschikt maakten voor
bouwgrond. •-']

De laatste eeuw mag wel heten het tijdperk van
de kunstmest. Door dit hulpmiddel kon de produc-
tiviteit van de aarde ongelimiteerd opgevoerd wor-
den. Het was intussen wel niet enkel winst, wanfc
naast grote mogelijkheden waren er ook enkele
bezwaren. Een feit is, dat deze toepassing de pro-
ductie zeer beïnvloed heeft. De vroegere angst voor
misoogst, welke het mensdom eeuwenlang gekweld
had, is sindsdien verdwenen. De mens heeft de pro-
ductiviteit thans volkomen in zijn macht en mocht
hij door voedselgebrek geplaagd worden, dan is difc
een gevolg van verkeerde toestanden onderling of
een gevolg van eigen snode handelingen.

De eerstgenoemde omstandigheid: het absoluut
beheersen van de vruchtbaarheid, zal hem vaak en
tot op zekere hoogte terecht met trots vervullen, al
mogen wij hierbij het gevaar van zelfoverschatting
niet uitsluiten. De tweede mogelijkheid, gebrek door
leigen b^uut ingrijpen, is iets wat wij in onze
dagen met ontstellende juistheid bevestigd zien.

Dr. M. WAGENAAR

*) overigens ben ik van mening, dat Carthago
vernietigd moet worden.

DANSSCHOOL
Joh. L. van Duin
Gediplomeerd Dansleraar

Pension X - Grote Krocht 1
Telefoon 2264

Aanvang der lessen voor beginners
Maandagavond 16 Sept. van 7.30-9.30 uur.

Voor scholieren
Maandagmiddag 16 Sept. van 4.30-5.45 uur.

Voor gevorderden
Dinsdagavond U Sept. van 7.30-9.30 uur.

Speciale Dames-club
Dinsdag- of Donderdagmiddag:

Club voor gehuwden
Inschrijving iedere Zondagmiddag van 3-4 uur en
's Maandagavonds van 7.30-8.30 uur.

Zondag 15 September gezellige dansavond
voor onze leerlingen en oud-leerlingen.

Demonstratie der nieuwe dansen

Mode vakschool Mej. M* de Vries
HERENSTRAAT 3 - Telefoon 2851

Dames en meisjes!
Leert uw eigen kleding vervaardigen

Ook gelegenheid tot opleiding voor Costumière, en Coupeuse.

Voor beginnelingen aparte naailes
Moeders, leert nu de kleding van uw kinderen ver-
vaardigen; ba -voldoende deelname wordt hiervoor

" een cursus gegeven tegen büljjke condities.

Gaarne bereid tot 't geven van nadere inlichtingen.
Dagelijks aan het adres Herenstraat 3.

KITTY SINGELS
Dipl.-Maatsch. t. b. d. Toonkunst

Lid K. N. T. V.
LERARES

Piano, Solfège, Harmonie

Marisstraat 19 Zandvoort
Geeft ook les te Amsterdam,

Haarlem en omstreken.

Prima referentiën

Per maand (één uur per week) . . f 5 . —
N.B. Primair muziekonderwijs wordt gegeven

reeds van het vijfde levensjaar af.

DAMES, onze

Damessalon
is wegens vacantie van *

van 16 tot en met 19 Sept.

GESLOTEN.
SPOELDERS KAPPEPSHUIS
HALTESTRAAT 14 - Telefoon 2462

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 7 tot en met Donderdag 12 Sept.
iedere avond aanvang 8 uur precies. Zes dagen!!
Zes opvoeringen van een grandioos filmwerk

De schooi
des levens

met
Kathe von Nagy — Lucie Englisch
Theo Lingen — Hans Rfloser
Regie: Geza von Bolvary.

Een buitengewoon filmwerk vol actie en handeling.
Een film welke TJ van de eerste tot de laatste acte
zal boeien. Voor de komische noot zorgen Theo
Lingen en Hans Moser.
VERDER EEN BUITENGEWOON BIJPROGRAM.

In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS

Entree: Parket 35, Parten-e 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.
Toegang boven 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE
optreden van de gevierde komieken:

WATT en HALF WATT als

R I D D E R S IN LOMPEN
Een oerkomisch filmwerk waarbij de lachsalvo's
niet uit de lucht zy'n.
Verder een BUITENGEWOON BIJPROGRAMMA.
Entree 20-30-40 cent.

Met 't oog op de verduistering
is Leesbibliotheek „Gelria"

BESLIST 's avonds na 8 uur gesloten
en des Zaterdags na 9 uur.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1



Z A N D V O O R T S C H E

Verschijnt eiken Vrijdag.

Advertentie-tarief op aanvrage.'

ADMINISTRATIE: GEBTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135 -. Giro 9446

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1940

D C O U R A N T
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VEREENIGING
v.VREEMDELINGENVERKEER „ZANDVOORT"

(Scmi-Officiëel)

in exploitatie bij Ger tenbachs D r u k k e r i j
Achterweg: l - Zandvoort - Telefoon 2135

Redacteur: G. Kiefer, wd Directeur der V.V.V.

'BADGASTENLIJST
'U zult zeggen, in September nog"een badgasten-

Djst; ja, in vergelijking met andere jaren is het
aantal gasten na Augustus zo groot, dat het wense-
lijk is deze nog te publiceren.

GESLAAGD RUITERFEEST.
Het ruiterfeest, dat Zondag voor het Casisno door

het S.S. Totenkopf Inf. Regiment 11 in samenwer-
Jung met de manege Duinrand werd georganiseerd
•trok veel deelnemers, doch tevens veel belangstel-
lenden.

Allereerst werd begonnen met een dressuurnum-
mer, dat vrij moeilijk was. De uitslag was- 1. Jans-
sen op „St. Mars", eigenaar Kolm, 645 punten;
2 Janssen op „Bobby", eigenaar Manege Duinrand,
605 punten; 3. Bartels op „Silver King", eigenaar
Manege Duinrand.

Nadat ter afwisseling een circusnummer gegeven
was, werd begonnen met dressuur, gecombineerd
met jachtspringen. Slechts vier paardrijders wisten
de opdracht geheel uit te rijden, wel een bewijs,
dat de opgaaf niet gemakkelijk was. De uitslag was-
l Janssen op „Bobby", eigenaar Manege Duinrand,
1205 punten; 2. Bartels op „Silver King", eigenaar
Manege Duinrand, 1160 punten; 3. Gebhardt op
„Hector", eigenaar UI/4 S.S.-T.St., 1090 punten.

Het nummer gelukspringen werd gewonnen door
den heer Bartels op Silver King (fout bij de zesde
sprong); tweede werd Janssen op Bobby (fout bij
de vijfde sprong),-terwijl Obersturmführer Geb-
hardt op Questor en Standartenführer Diebitsch op
Paruk samen de derde prüs deelden

Het laatste nummer, de jachtrit met uitloop,
werd gewonnen door den Sturmbandführer Kolm.

Des middags werden in Riche de fraaie prijzen
uitgereikt door Standartenführer Diebitsch die ook
de opbrengst van de programma's aan Burgemeester
Van Alphen ter hand stelde en wel ten bate van
de Zandvoortse weldadigheidsinstellingen.

DE REDDINGSBOTEN DER N.Z.H.R.M.
Naar wij lezen is de activiteit der N.Z.H.R.M. in

1940 zeer toegenomen.
De zomermaanden Juni, Juli en Augustus zijn

over het algemeen de rustigste voor de N Z.H.R M
In de afgelopen 10 jaar bedroeg b.v. het aantal
diensten van reddingsbooten gedurende deze drie
maanden niet meer dan 68, d.i. nog geen 7 gemld-
deld.

Het jaar 1940 vertoonde echter een geheel ander
beeld. Ondanks het feit, dat er zeer weinig scheep-
vaart is langs onze kust, voeren de reddingboten der
NZHRM m deze drie zomermaanden niet minder
dan 20 maal. Van deze 20 tochten werden er drie
verricht door de motorreddingboot Neeltje Jacoba
van IJmuiden, twee door elk der motor-
reddingboten Brandaris (Terschelling) Dorus Rij-
kers (Den Helder), President Steyn (Ègmond aan
Zee), Abraham Foek (Ameland) en door de roei-
reddingboot van Noordwijk aan Zee de roeiredding-
vlet ,van Petten en de motorreddingboten C. A. den
Tex (Harlingen), Insulinde (Oostmahorn) Nico-
laas Marius (Terschelling), Arthur (Scheveningen)
en Joan Hodshon (De Cocksdorp) die eenmaal uit-
voeren.

In totaal werden in dit tijdvak 31 mensen gered,
zodat het totaal aantal geredden sedert l Januari
1940 thans 85 bedraagt. Vele reddingtochten ge-
schiedden des nachts of tüdens zwaar stormweer
onder bijzonder moeilijke omstandigheden Dat 'het
risico voor de reddingbootbemanningen veel gro-
ter is dan vroeger, behoeft geen betoog. Wel zijn
thans de stalen motorreddingboten voorzien van
een z.g. gausskabel ter beveiliging tegen magneti-
sche mijnen,- doch het gevaar van verankerde mij-
nen en drijvende mijnen is allerminst denkbeeldig,
waarbij men tevens niet uit het oog moet verliezen,
dat de zeegaten onverlicht zijn

De paraatheid dei- N.Z.H.R.M. is thans aanzien-
lijk opgevoerd. De in havens liggende motorredding
boten zijn gereed om onmiddelüjk uit te varen,
waartoe op sommige stations enkele leden van de
bemanning dag en nacht op of vlakbij de redding-
boot aanwezig zijn. Dat deze verhoogde paraatheid
van de N.Z.H.B.M. belangrijke extra-kosten met
zich medebrengt, ibebpeft geen betoog, doch de
N.Z.H.R.M. rekent het tot haar plicht het redding-
wezen aan te passen aan de bijzondere omstandig-
heden, die snel handelen noodzakelijk maken.

De reddingbootbemanningen trotseren thans gro-
ter gevaren dan ooit, doch allen zijn als vanouds
bereid zee te kiezen, als de assistentie der redding-
boot wordt ingeroepen.

NATIONALE RECLASSERINGSDAG
Woensdag 11 Sept. a.s. hoopt 't Reclasserings-

comité hier ter plaatse haar uitgestelde collecte
van Mei 1.1. te houden.

Veel werd, wordt en zal nog gevraagd worden,
maai' toch rekent 't comité op een goede collecte
daar deze ook zeker nu hard nodig is.

Collectanten(trices) kunnen zich tot op de col-
lectedag aanmelden aan het secretariaat: Halte-
straat 55.

In het comité van uitvoering hebben zitting:
C. Slegers, voorz.; mej. L. de Vries, secr.esse; S.
Attema, penningm.; C. J. Mieras en Jb. Zwemmer.
terwijl onderstaande personen bovengenoemde col-
lecte van harte aanbevelen.
H. van Alphen, Burgemeester; j. Beeckman, Oud-
burgemeester; P. van Diepen, Pastoor; mevr. G.
Dijkstra, Arts; C. A. van Fraassen, Arts, M. Frank
Israël. Voorganger; C. A. Gerke, Arts; W. J. J.
Meertens Tandarts; A. v.d. Moolen, Wethouder;
C. Slegers, Wethouder; C. J. Tichelaar, Arts;
Ds. D. Tromp, Ned. Herv. Predikant' Ds P. v.d
Vloed, Geref. Pred. (H.V.); Dr N A Waaning
Geref. Predikant. ' '

[ ' i - -* ' BURGERLIJKE STAND
Opgave van 30 Aug. t.m. 5 Sept. 1940.

Geboren: Wilhelmus Cornelis, zoon van H. A.
Schoo en J. Hartevelt, Haarlemmerstraat 62.

Ondertrouwd: P. Rol en H. N. A. Hennis. Brede-
rodestraat 163; F. van Woudenberg en C. de Jong,
Stationsstraat 14; A. Tigelaar en A. J. M. Spook,
Brugstraat 14; H. J. Menks en A. Molenaar, Wes-
terstraat 8.

Getrouwd: L. S. Plas en A. J. Swyter,Amsterdam;
G. Eikerhout en G. E. Keuning, Haarlem; J. Vaan-
dering en J. M. de Jong, Amsterdam.

Overleden: A. Wittebol, oud 16 jaren, Schevenin-
gen; M. Hollenberg, oud 57 jaren; Diaconiehuis-
straat 1; M. Zwemmer, oud 76 jaren, weduwe van
H. L. van Zeijl, Haarlemmerstraat 19.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en het daaronder

'behorende ambtsgebied werd gedurende de maand
Augustus ingelegd ƒ 20.526,60 en terugbetaald
ƒ 33.875,17.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
.draagt het nummer 11805.

Öfficiëele badgastenlijst
Voor adressen van reeds vroeger aangekomen
gasten vervoege men zich aan het Informatie*
bureau van de V.V.V., Stationsplein.
Opgave van 4 Sept. 1940 Nadruk verboden.

Andriessen, A., Metzgerstr. 86
Albert, A. M., Boul. de Pav. 18
Alofs-Sinniger, P., Boul. P. Loot 5
Blok- H. C., Heemskerkstr. 12
Bornstein, M. H., Engelb.str. 14
Bangert, A., Boul. P. Loot 18
Bosch, J. G. M., Boul. P. Loot 18
Boer, K. de, Boul. de Pav. 20
Braun, Dr. G., Koninginneweg 23
Blitz, J., Oranjeflat 7
Bruin, B. T. de, Boul. Barn. l
Bouman, M., Boul. Barn. l
Barends, J., Kostverl.str. • 100
Bruck, H., Hoogeweg 3
Brongen, J. S-, Boul. Barn. l
Bladd, H., Metzgerstr. 86
Blaugrund, N., Metzgerstr. 39

Bettge, P., Zeestr. 12 i
Brans, J., Zeestraat 12 l
Blanchard, W., Zee'straat 34 l
Baan, P. Zeestraat 62 l
Cats, B. J., Oranjeflat 7 l
Cats, R. L., Oranjeflat 7 l
Cohen, dames, Metzgerstr. 39 2
Cramer, J., Brederodestr. 17 7
iornelissen, M. A., Boul. P. Loot 5 4

Cats, fam., Zeestr. 49
Damme, N. M. v., Engelb.str. 14
Dalmeijer, O. J., Bngelb^tr. 14
Dijk, mevr. A. C. v., Trompstr. 15
Eldijk, A. v., Trompstr. 15
'Ênthoven, K.N.H.V., Badhuispl. 2
Eggersman, J. M., Pr. Hendrikstr. 5 3
Evers, M. B. H., Badhuispl. 2 2
Eezenbroek, P. v.d. Boul. P. Loot 18 l
Elzenhuis, A.C.W.M., Boul. P.Loot 18 4
Eek, A. v., Boul. de Pav. 18 l
Eldik-Eggerman, R.C., Oranjeflat 7 l
Ellenbergen, A. W., Oranjeflat 7 2
Prancen, A. J., Oranjeflat 7
Graaf, J. D. v.d., Boul. P. Loot 18
Guliker, C. de, Boul. de Fav. 20
Glas, J. v.d., Brederodestr. 75
Graat, J. C., Zeestraat 12
Grouw, J. N. de, Boul. P. Loot 5
Hageman, H. C., Boul. de Pav. l
Holmans, T., Boul. P. Loot 18 ,
Hartog, G., Oranjeflat 7 *
Hastman, G. E., Oranjeflat 7
Hilgeroorfc, W., Oranjeflat 7
Haar, P. H. ter, Boul. Barn. l
Hofman, J. P., Boul. Barn. l
Heimerig, J. E., Pakveldstr. 19

Hanning, D., Brederodestr. 75 l
Heiman, C., Hoogeweg 3 l
Heuvel, J. v.d., Boul. de Fav. 18 l
Heijden, Th. M. v.d., Trompstr. 15 2
Hofman, fam., Zeestraat 49 2
Hesseling, C., Zeestraat 34 l
Joost, P. JJt., Engelb.str. 14 l
Jansen, G. E. M., v. Speykstr. 26 4
Korthals Altes, J., Badhuispl. 2 2
Kraal, A., Zeestraat 20 l
Korting, J. J. v., Brederodestr. 75 4
Klei, H. L. v.d., Boul. de Fav. 20 l
Koppelman, P. G., Oranjeflat 7 3
Kuüpers, P„ Hoogeweg 42 3
Kotteck, M., Metzgerstr. 39 l
Küppers, J. B'., Zandv.laan 23a l
Koudijs, G. D., Trompstr. 15 l
Karsten, O. J. F., Boul. P. Loot 5 2
Kraayenhoff-Sloot, mevr., Trompstr.15
Koppel, fam., Zeestraat 49 2
Lier, fam. v., Rozennobelstr. 19 4
Linde, fam. v.d., Boul. de Fav. 31 2
Loos, K., Oranjeflat 7 3
Laukens, C. J. H., Hoogeweg 42 4
Leefsma, B. J., Metzgerstr. 84 l
Luza, N., Boul. de Pav. 21 2
Lindemans, M., Brederodestr. 75 l
Model, M., Bentv.weg 10 4
Molenaar, J. B., Boul. de Pav. 18 2
Meermans, A., Oranjeflat 7 3
Marx, E., Hoogeweg 3 l
Miller, Dr. S., Hoogeweg 3 3
Miranda, Dr. D., Metzgerstr. 39 3
Merks, J., Zeestr. 12 3
Meuschke, mej., Brederodestr. 36 l
Molenaar fam., Zeestr. 49 3
Nifterick, W. C. D. v., de Wittstr. 5 5
Notterman, fam., Oranjeflat 7

Nathansohn, M., Boul. Barn. 9 K
Nerden, B., Trompstr. 15 4-
Nieuwe, D., Zeestr. 62 L
Paternotte, Th., Oranjeflat 7 l
Pakkeson, J., Zeestraat 62 ï
Rütte, J. M. C. de, Boul. P. Loot 18 l
Rieder, H. C. J. C., Brederodestr. 75 4=
Rees-Wolters, G. D. v., Oranjeflat 7 4
Raigrodski, Z.,. Metzgerstr. 39 . 2
Rijkhof, fam., Boul. de Pav. 31 4=
Rigter, fam., Zeestraat 49 3?
Smit, L., Metzgerstr.. 86 2.
Stem de Vries-Feijens, B.P.Loot 18 2
Sonsbeek, freule S. v., Boul.P.Loot 18 l
Speijer, M., Boul. de Pav. 18
Steur, H.P.C., Oranjeflat 7
Stoelderstein, Boul. de Fav. 21
Stopper, O., Metzgerstr. 39 _
Samuël, mevr. Hoogeweg 3 "
Seeman, A. D., Hoogeweg 42
Schier, B., Kostv.str. 15
Saatrübe, W. B., v. Speykstr. 12a

l
4.
l
2'
l
2
L
6

Stam, mevr. A. P., Boul. P. Loot 15 2
Simons, mevr., Brederodestr. 36 l
Schirm, fam., Zeestr. 49 ï
Tap, N. A., Engelb^tr, 14 2
Tholen, J., Badhuispl. 2 5
Terwiel, G. H., Oranjeflat 7 l
Terheijde, fam., Boul. de Fav. 5 5
Tremer, H. A., Zeestraat 12 2
Tailleur, S., Zeestraat 62 3
Vallendonck, T., Metzgerstr. 86 5
Vermeer, W., Oranjeflat 7 4V
Veenstra, P., Brederodestr. 111 5
'Vlek, B., Zeestr. 62 i
Waart, S.F.J. de, Engelb.str. 14 l
Witteboon, mej. S., Boul. P, Loot 5 l
Wildeman, A., Boul. P. Loot 5 3
Werkhoven, fam., Zeestr. 49 S

SCHAKEN.
Evenals alle plaatselijke verenigingen had ook

de Zandvoortse Schaakclub met ernstige moeilijk-
heden te kampen.

Ten eerste was daar het „contributie-vraagstuk"
hetgeen echter gelukkigerwijze door bemiddeling
van ons gemeentebestuur is opgelost.

Neen, er waren ernstiger bezwaren en. wel in
hoofdzaak „de verduistering" met de hiermede ge-
paard gaande „verkeersmoeilijkheden".

Deze moeilijkheden heeft het bestuur in over-
weging doen nemen om de leden zelf te laten be-
slissen.

Unaniem voelden de leden er echter niets voor
om zich hun schaakavond te laten afnemen en
spontaan hebben velen zich uitgesproken „te blijven
schaken".

Ieder die iets van de Zandvoortse schaakclub
afweet zal zich herinneren de jaarlijkse Nationale
wedstrijden, de match Dr. Euwe-Aljeehin, en last
not least het grote Internationale schaafctournooi
in het Grand Hotel, waar de naam Zandvoort
over de gehele wereld genoemd werd.

Een dergelijk verleden is vergankelijk en de
sterkste vereniging kan door de tijdsomstandig-
heden plat geslagen worden, (sic transit) doch in
Zandvoort, waar men aan tegenslagen gewoon is,
voelt men er bitter weinig voor, om de moed op
te geven. Wij blijven schaken! ledere Woensdag-
avond van 8-10.30 uur is ons lokaal „Oude Be-
waarschool" Hogeweg beschikbaar. Keurig ver-
warmd en verlicht; dank zij de medwerking van
ons gemeentebestuur.

De Zandvoortse ïSchaakclub bezit een uitgebreide
bibliotheek waarvan ieder ernstig lid gebruik kan
maken.

Gedurende het winterseizoen zullen de groot-
meesters Hans Kmoch en Lod. Prins theorie-les
geven en onderlinge wedstrijden worden georgani-
seerd.

Aangezien de competitie-wedstrijden der N.H.
Schaakbond zijn stopgezet zijn we geheel op ons
zelf aangewezen. Laten we doen zien, dat dit ons
volkomen toevertrouwd kan worden.

In ons clublokaal mag en zal niet over politiek
worden gesproken. Er wordt alleen geschaakt. Laat
iedere Zandvoorter, die zich voor dit mooie spel
interesseert ons eens bezoeken.

TT bent welkom. C. L. BOLWIDT,
Voorzitter Zandvoortse Schaakclub.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 8 Sept. 10 uur: Ds. D. Tromp,
v.m. 10 uur: Jongerensamenkomst Jeugdgebouw,

Leeuwerikenlaan Aerdenhout.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 8 Sept. 10 uur: de heer Ir. B. H. Blan-
kenberg.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg boek Emmawcgr.

Zondag 8 Sept. 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND/
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 8 Sept 10.30: Ds. J. M. de Jong van Am-
sterdam.

Geen Zondagsschool.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
„Ons Gebouw", Brngstraat 17

Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u.
Zaterdag 7 Sept. Einde v.d. Sabbath 9 uur.

VERZENDING DRUKWERKEN.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Haarlem en Omstreken deelt ons mede, dat van
het Hoofdbestuur der P.T.T. bericht is ontvangen,
dat met ingang van 30 Aug. 1940 drukwerken, ak-
ten, monsters en gemengde zendingen toegelaten
zijn in het verkeer tussen Nederland en Noord-,
Midden- en Zuid-Amerika, behalve de gebieden,
die als Nederlands, Brits of Frans kunnen worden
aangemerkt.

De verzending van vorengenoemde poststukken
— welke niet aangetekend kunnen worden — ge-
schiedt via Duitsland-Portugal en verder met Ame-
rikaanse schepen.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat deze stuk-
ken voorhands niet per luchtdienst Rome-Rio de
Janeiro of Lissabon-New-York kunnen worden ver-
zonden.

Dc avonden worden langer!!

Een boek uit Gertenbachs Bibliotheek

is de oplossing.

^Veer nieuwe keus:

3172 Ayres, Ruby. Een meisje reist naar het geluk.
3182 Baxter, G. O., De drie krutsen.
3170 Berry, R. A., De verloren goudmijn.
3184 Charteris, Leslie. Dievenkermis.
3177 Cole, Jackson. Een schurk als voorman.
3169 Grecory, J. Het geheim van de rancho.
3180 Havank. De schaduw grijpt In.
3168 Henny, I. Hoogtepunt.
3181 Hervey, H. Het lokkende leven.
3176 Hough, E. De weg van een man.
3178 Jenkins, W. Sheriff buiten de wet.
3186 Joscelyn, A. De gevleugelde dood.
3183 Mens, Jan. De gouden reael.
3179 Pherson, M. G., Een prins hartetroef.
3171 Richmond, G. S. Nancy's ideaal.
3185 Rowlands, E. A. Wat altijd büjft.
3175 Strong, S. C. Privé secretaresse plus..
3167 Wayne, P. De vluchtende erfgename.

I
§

Gertenbachs leesbibliotheek „Gelria'
Achterweg l bij de Haltestraat

CENTRA'AL PROPAGANDA-COMITE VOOR DE
ZOMERPOSTZEGELS.

In verband met de verhoging van het enkelvou-
dige briefpost van 5 op 7i/„ cent, zal de zomerzegel
van 5 cent (Jan Steen) thans rood worden uitge-
geven met de opdruk in zwart: 7V2 Plus 2Va; dit
laatste bedrag geeft >de bijslag aan," zodat de prys.
van deze zegel 10 cent bedraagt. Hoogstwaarschijn-
lijk zal deze nieuwe zegel nog in de eerste helft
van September worden uitgegeven. Zoals bekend,,
dient de bijslag op de^zomerzegels tot leniging van-
de oorlogsnood op sociaal en cultureel gebied.

Het postzegelboekje, dat aanvankelijk niet uit-
gegeven zou worden, zal thans verkrijgbaar wor-
den gesteld en wel tegen de prijs van 32 cent. Dit-
boekje bevat 4 ongestempelde postzegels van 5 et
(groene beeltenis Jan Steen) en is te gebruiken,
voor het locale briefport, voor interlocale franke-
ring van briefkaarten, en voor girostortingen tot
ten hoogste ƒ 500,—. Dit postzegelboekje vertoont
op de omslag een schrijvenden soldaat, naar een.
tekening van Anton Pieck; . destijds bedoeld als
herinnering aan de mobilisatietijd.

De algemene verkoop duurt tot 31 October 1940. '

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

47. Jim rende alle kamers rond,
Tot hij een open venster vond;
„Ik bof vandaag!" denkt hij tevreden,
Glijdt langs de gootpijp naar beneden,
Maar wordt daar — en dat is geen pret,
Door drie, vier honden nagezet.
Niet wetend, wat hu moet beginnen,
Rent hij pardoes een woning binnen.

48. Het is het huis van Jan van Baren,
In kruideniers- en grutterswaren;
Zozeer is Jim ten einde raad,
Dat luj zich willig vangen laat;
De kruidenier zegt: „Weet Je wat?
Ik heb nog nooit een aap gehad;
W« houden hem! Ja, ja, zo'n dier
Geeft in een huis nog wat vertier!"

Voor kopy van verenigingen en derge-
gelijken die niet uiterlijk Donderdag
morgen 9 uur in ons bezit is, kunnen wij
plaatsing die weck niet garanderen.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen:
TOOT Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar .' ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgave Grertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Bij contract en in de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel f 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

BOUWSTOFFEN
voor een betere maatschappij

Departementen van dienst.
Teneinde een juist inzicht te krijgen in

dit deel der overheidstaak, dienen wij reke-
ning te houden met de reeds eerder ontwik-
kelde gezichtspunten, n.l. dat de menselijke
belangen primair zijn, — dat deze belangen
het beste kunnen worden gediend, door de
Nederlandse Gemeenschap als maatschap-
pelijke vorm te kiezen, — en dat de ver-
nieuwde maatschappij de omstandigheden
zal hebben te verschaffen, waardoor alle
normale menselijke levensbehoeften bevre-
diging kunnen vinden.

Allereerst volgen hier enige algemene op-
merkingen over regeling en organisatie van
de gemeenschapsdienst.

Wij hebben hierbij de keuze tussen twee
geheel verschillende richtingen, n.l. die der
stelselmatige ordening, en die van het vrije
initiatief. Zonder enig voorbehoud verwer-
pen wij deze laatste.

Is er wel groter tegenstelling denkbaar
tussen de beheerst-geordende wijze, waarop
in een groot, modern-geleid fabrieksbedrijf
het arbeidsproces plaats heeft, en de onge-
bonden, wilde manieren, die op de „open
markt" heersen? Binnen de fabrieksmuren:
orde, daarbuiten: de chaos. Met de grootste
regelmaat komen de artikelen van de ma-
chines, in hoeveelheid en kwaliteit geregeld

'en beheerst door ordening, door systema-
tische samenwerking, door georganiseerde
werkmethoden, stelselmatig, volgens een be-
studeerd plan.

Maar dan komen de goederen uit de fa-
-briek op-de markteen weg.js- alle. orde. Als
een horde storten zich de kooplieden, groot-
handelaren, detaillisten, commissionairs en
speculanten op de buiteen ieder tracht, ge-
leid, door het „vrije initiatief", een zo groot
mogelijk deel te bemachtigen. Daar verloopt
de geordende productie in een chaotische
zwerftocht dier goederen „met onbekende
bestemming".

En als wij dan het nuttig effect en de re-
sultaten gaan overdenken, die deze beide
werkwijzen zouden opleveren, indien toege-
past in groot gemeenschapsverband, neen
waarlijk, dan is onze keuze niet moeilijk.
iWij zullen de betere maatschappij als een
geordende maatschappij moeten inrichten,
waar ieder zijn voor hem geschikte taak en
plaats krijgt toebedeeld, waar alle arbeid
gezien wordt als een onmisbaar deeltje van
de grote gemeenschapsdienst, en waar het
particulier initiatief ten algemene nutte
wordt geleid.

Wij denken ons de Gemeenschap als een
groot gecoördineerd bedrijf, op doelmatige
wijze in de nodige delen gesplitst, welke de-
len ieder een bepaalde tak van dienst ver-
zorgen, in nauwe en georganiseerde samen-
werking met de andere delen, en onder cen-
trale deskundige leiding.

De werkzaamheden in de Gemeenschap
dienen uitsluitend gericht te zijn op het al-
gemene belang der staatsburgers, op het ver-
krijgen van een behoorlijk levenspeil voor
allen, zodat iedere staatsburger als „mens"
zal kunnen leven, en zal kunnen komen tot
een normale behoeften-bevrediging op stof-
felijk en geestelijk gebied. Dit wordt natuur-
lijk het beste bereikt, als alle arbeid in 'de
Gemeenschap uitsluitend gericht wordt op
de bestaande en gebleken normale mense-
lijke behoeften.

Zo zal de productie, centraal geregeld, uit-
sluitend met de behoeften rekening houden;
zo zal de gehele land- en tuinbouw in ons
land als één bedrijf worden beheerd, waar-
door ook alle beschikbare teelgrond door
de meest geschikte bebouwing de beste op-
brengst zal geven; zo zullen alle vervoers- en
transportmiddelen in den lande onder één
centraal beheer worden gebracht, waardoor
zowel de nuttige vervoers-coëfficient zal
stijgen, als de belangen van het reizende pu-
bliek beter kunnen worden gediend; zo zul-
len fabrieken van eenzelfde industrie wor-
den gecombineerd, en zal door normalisatie
en specialisering zowel een belangrijke be-
sparing in het arbeidsproces, als een verbe-
tering van het daar vervaardigde product
worden verkregen.

Voor dit alles is slechts nodig, het grote
gemeenschapsbedrijf op doelmatige wijze te
organiseren, en daartoe de nodige takken
van dienst in te stellen.

Deze takken van de gemeenschapsdienst
noemen wij de Departementen, welke echter

niet te vereenzelvigen zijn met de Departe-
menten of Ministeries onzer huidige staats-
inrichting. Zowel' numeriek als functioneel
zullen wij tot een andere departementale in-
deling komen, terwijl bovendien ook de aard
verschilt. De huidige departementen zijn
ambtelijke instanties, geplaatst boven, en
daardoor enigszins buiten de burger-maat-
schappij; de Departementen onzer nieuwe
Gemeenschap omvatten alle burgers, in de
betreffende tak van dienst werkzaam.

Voor organisatorische en administratieve
doeleinden denken wij ons ieder Departe-
ment verdeeld in afdelingen, en deze zo no-
dig in secties. Parallel daarmede loopt de
organisatie der „arbeiders" in corporaties,
welke zo nodig verder worden verdeeld in
groepen en gilden. ledere werkende staats-
burger is dus in corporatief verband aan een
bepaald Departement ondergebracht.

De gilden en groepen kiezen hun voor-
mannen en chefs, deze kiezen de hoofden
der Corporaties, en deze hoofden maken de
voordracht, waaruit het Staatshoofd de Di-
recteuren der Departementen benoemt.

De aard der werkzaamheden der Departe-
menten brengt mede, dat bij de verkiezing
der' leidende instanties uitsluitend op vak-
bekwaamheid zal worden gelet, zodat de
keuze van den juisten man en de juüste
vrouw op de" juiste plaats mogelijk wordt.

H.M.

RODE KRUIS
A.s. Zaterdag, 14 September des middags 3.30
wordt in 't Fatronaatsgebouw de CURSUS
voor de DAMES- en HEREN-COLONNE
vaji de RODE KRUIS-afdeling Zandvoort
hervat.

BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG.
Dr. Naessens, leider van het Bureau voor Zuige-

lingenzorg alhier, houdt Donderdag 19 September
a.s. geen zitting.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 6 t.m. 12 September 1940

Geboren: Jan, zoon van P. Keizer en E. Madocsai,
v. Ostadestraat 20; Margaretha Babette, dochter
van K. Vonk en K. G. Seierlein, W.Parkstraat 29;
Bob, zoon van A. Drommel en H. Th. Roest, Nic.
Beetslaan 12.

Ondertrouwd: J. van Aken en W. Wennekers,
Stationsstraat 7; M. Slagtveld en P. E. Schrijer,
de Genestetstraat 5; W. Smit en A. Steeneker, van
Ostadestraat 10; J. Weber en R,. Kuipers, Jan
Steenstraat 8.

Getrouwd: N. P. P. Max en C, Beekman, Haar-
lem; W. G. Koning en J. A. Dijkman, spoorstr. 19.

EEN ZELDZAAM HUWELIJKSFEEST.
Op Maandag 30 September a.s. viert een bekend

echtpaar in de badplaats zijn. diamanten huwelijks-
feest. Op die dag zullen namelijk Antonie Beekhuis
en Hendrika van den Kommer de dag herdenken,
dat zij vóór 60 jaar in het huwelijksbootje traden.
Beiden oudjes zijn nog zeer opgeruimd ondanks
hun velerlei zorgen. De gezondheid laat over het
algemeen niets te wensen over, al komt Dr. Tiche-
laar nog wel eens een enkele maal voor Beekhuls
op bezoek. Hij 84 jaar en zij 83 jaar, leeftijden om
respect voor te hebben!

Deze week brachten we op een gure avond eens
een bezoek aan de oudjes aan de Kruisweg no. 17.

Beekhuis met z'n lange pijp in z'n mond en zijn
vrouw beweeglijk heen en weer lopend, wisten, op
gemoedelijke wijze te vertellen. Beekhuis deelde
mede, allerlei ambachten te hebben uitgeoefend,
o.m. glazenwasser, petrolemnventer, landarbeider,
schillenboer en zelfs conducteur op de Haarlemse
paardentram!

Te Zandvoort — waai' het echtpaar raeds 36 jaar
woont — is Beekhuis „beroemd" geworden door
z'n schillekar met het nog „beroemdere" paard
Ida. Als een paard op een moment dwars over de
weg stond, kon men er zeker van zijn, dat het Ida
was en vaak hoorde men dan even later de bekende
uitroep: „Ho. Ida!"

Acïi, uit onze jeugd weten we over Opa Beekhuis
nog veel te vertellen. Graag brachten we schillen
weg voor onze moeder, alleen en uitsluitend om hefc
„knuisie" of wanneer we veel schillen brachten om
de snoepcent! En wie kent Beekhuis met z'n witte
baard en wandelstok nu niet? Elke kleine jongen
herkent in de krachtige gestalte Opa Beekhuis,
zoals hti nu in de wandel wordt genoemd.

Voor dit gezin "zijn de gouden tijden voorbij en
vooral de vrouw heeft met financiële zorgen te
kampen. Maar dit is nog niet het allerergste!

Een groots feest zal niet worden gevierd, Maar
moeder Beekhuis wil de komende dagen toch nog
een kopje thee of koffie zetten. Doch met twee
bonnetjes voor thee óf koffie in vier weken tijd
doet men niet veel

Laten die personen, die nog een weinig thee of
koffie „gehamsterd" hebben nu hun hand over hun
hart strijken en beide oudjes tijdens hun bruids-
dagen, die a.s. Maandag ingaan, eens van een beetje-
thee of koffie voorzien. Opoe en Opa Bekhuis zul-
len U dankbaar zijn!

Van harte bieden wij het bruidspaar onze geluk-
wensen aan met nog vele jaren van geluk en ge-
zondheid.

«v

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

In de buitengewesten, waar vaak heel weinig ver-
keer op de wegen is, worden die wegen, heel vaak
niet meer dan onverharde paden, doorsneden door
talrijke rivieren. Het overbruggen hiervan ge-
schiedt dikwijls door een boom aan de kant te kappen, zodanig, dat hij bij het vallen aan de
overkant terecht komt. Soms voorziet men die „brug" van een'leuning, maar die leuning is meestal
zeer primitief, zwak en onbetrouwbaar. U ziet hier een dergelijke brug op een eiland ten noorden van
Nieuw-Guinea.

CHR. JONGEMANNENVERENIGING

Zaterdag j.l. hebben we in een werkvergadering
het gehele winterprogramma onder de loupe geno-
men en dit in grote lijnen vastgesteld.

Zaterdag 14 September a.s. beginnen we met een
eigen-werk-avond, waarbij dus de leden zelf het ge-
hele programma verzorgen.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"

Tot ons leedwezen maken wij bekend, dat a.s.
Zondagmorgen de vergadering niet doorgaat.

Doch a.s. Dinsdag repetitie in Ons Huis om 7.30.
Deze in verband met ons optreden in Kariol te
Aerdenhout. Ieder" zorge op tijd aanwezig te zijn

NATIONALE RECLASSERINGSDAG

De gehouden collecte van "Woensdag j.r. bracht
tot nu toe ƒ 62,40 op.

Door tekort aan hulp werd 't dorp niet in haar
geheel bewerkt. Giften zullen nog gaarne in ont-
vangst worden genomen aan het secretariaat: Hal-
testraat 55 kunnen overgemaakt worden op giro-
rekening no. 171154 van den heer S. Attema, pen-
ningmeester.

' ZONDAGSSCHOOL

De Zondagsschool der Ned. Herv. Gemeente be-
gint a.s. Zondag 15 September. Alle leerlingen, ook
nieuwe, kinderen, die de leeftijd van 5 jaar bereikt
moeten hebben worden verwacht om 12 uur in de
Wilhelminaschool aan de Dr. Gerkestraat.

JAARVERGADERING „PHOENIX".

De toneelvereniging „Phoenix" hield j.l. Dinsdag-
avond in de Loefhoeck haar jaarvergadering. Nadat
de heer Dhooge met een korte inleiding de bijeen-
komst had geopend, bleek uit het jaarverslag van
den secretaris, dat in het afgelopen winterseizoen
de vereniging de hulp heeft gehad van de heren
P. Herfst (van de toneelvereniging „Op. Hoop van
Zegen") en De Lerven (van „Ons Toneel"), daar
de meeste herenleden van „Phoenix" in militaire
dienst waren. Woorden van dank werden over de
medewerking van genoemde heren geuit. Het 20-
jarig bestaan zal gezien de tijdsomstandigheden dit
jaar niet gevierd worden. Gememoreerd werd het
overlijden van den heer G. W. van Toombergen, in
leven ere-voorzitter.

De penningmeester was goed te spreken, >'aar ten
flink nadelig saldo door allerlei factoren terug-
gebracht kon, worden tot een bedrag van ƒ 18,—.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren van
Beets en Hendriks bij acclamatie herkozen; in de
plaats van de heren Jacobs en Smaalders werden
de heren van Groeningen en Geesink benoemd.

Het winterseizoen gaat door, ook al zou de veror-
dening van het binnenshuis blijven van 10 tot 4
uur, nog gelden. Als tyden werden genoemd van
des avonds 9 uur tot 4 uur 's nachts. Het seizoen
zal met een blijspel worden geopend.

BIOSCOOPVOORSTELLINGEN VERVROEGD.

Het bioscoopbezoekend publiek wordt er op gewe-
zen, dat de voorstellingen, in verband met de ver-
ordening, om 7.15 uur precies zullen aanvangen. De
voorstellingen zullen 9.30 uur geëindigd zijn, zodat
ieder om 10 uur thuis kan wezen.

COMITÉ „FLORA"
De tentoonstelling van „Flora" is Zondag 15 Sept.

in „Ons Huis".
De plantjes moeten daar worden ingezonden Za-

terdag 14 September tussen 2.30 en 4 uur. Behalve
de kans op een mooie prijs krijgt elke inzender gra-
tis een lot voor de verloting van een klokje. Elk
inzendertje van de bewaarscholen ontvangt boven-
dien een kleine verrassing.

De heren Reijer, De Ronde en Vader zijn bereid,
ook nu weer als jury op te treden.

De tentoonstelling is geopend Zondagmiddag van
2.30 tot 4.30 uur. Te 4 uur heeft de trekking der
loterij plaats; daarna volgt de prijsuitdeling.

De plantjes kunnen worden teruggehaald óf
Zondag na sluiting der tentoonstelling, óf Maandag
16 September tussen 4 en 5 uur.

Burgemeester en Wethouders van Zand-
voort

maken bekend, dat met ingang van l Oc-
tober 1940 ieder Nederlander of Nederlandsen
onderdaan, die den leeftijd van 15 jaren
heeft bereikt, verplicht is steeds een van
overheidswege uitgereikt identiteitsbewijs
- voorzien van een foto — bij zich te dra-
gen.

Deze identiteitsbewijzen zullen te
Zandvoort worden uitgereikt in het
Patronaatsgehouw, Groote Krocht 41
des middags van 2 tot 6 uur en wel:
voor hen wier geslachtsnaam begint met een
van de letters:

A t.m. Br op Woensdag 18 September
Br. t.m. E. op Donderdag 19 September
F t.m. H op Vrijdag 20 September
I t.m. Koning op Zaterdag 21 September
Koning t.m. Meu op Maandag- 23 September
Bleu t.m. P op Dinsdag 24 September
Q t.m. S op Woensdag 25 September
T t.m. V op Donderdag 26 September
W t.m. Z op Vrijdag 27 September

Voor hen, die OD een der voormelde dagen
verhinderd waren wordt bovendien op Zater-
dag 28 September, des morgens van 9-12 uur
en des middags van 2 tot 4 uur gelegenheid
tot het afhalen der identiteitskaart gegeven.

Het is beslist noodzakelijk dat elke inge-
zetene zich persoonlijk voor dit doel op het
bureau van uitreiking aanmeldt.

Men dient mede te brengen zijn distributie
stamkaart en een pasfoto.

Gehuwde vrouwen behooren. zich op het
bureau te vervoegen op het tijdstip hetwelk
voor eigen geslachtsnaam (dus niet dien van
haar man) is vastgesteld.

Zandvoort, 12 September 1940.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

Uitreiking
vleeschkaarten

De uitreiking van de vleeschkaarten zal te
Zandvoort geschieden in de ,

serre van het Distributielokaal
(Ingang Tramstraat)

en wel voor degenen wier geslachtsnaam be-
gint met één van de letters:

A t.m. D op Dinsdag 17 September 1940
des morgens van 9-12 uur.

E t.m. I op Woensdag 18 September 1940
des morgens van 9-12 uur.

J t.m. K op Woensdag 18 September 1940
des middags van 1-4 uur.

L. t.m. P op Donderdag 19 September 1940
des morgens van 9-12 uur.

Q ton. S op Donderdag 19 September 1940
des middags van 1-4 uur.

T t.m. Z op Vrijdag 20 September 1940
des morgens van 9-12 uur.

Het is noodzakelijk de distributiestamkaar-
ten van alle gezinsleden mede te nemen.



H.H. WINKELIERS
Koopt N U nog

WINKELZAKKEN
Eerste Zandvoortse Papierhandel
F. M. VAN DEURSEN,

Rozcimobelstraat hoek Kleine Kroclit, Telef. 2507

ZONDAGSSCHOOL N.P.B.
Brugstraat 15

A.s. Zondag 15 Sept. begint de Zondagsschool
•weer. Op het gewone uur — 12-1 — In de Brug-
straat. Het zal dit jaar wel minder dan anders
nodig zijn U op te wekken Uw kinderen, weer daar
heen te zenden. We beleven immers elk ogenblik
de verschrikking van een wereld, die om God en
Zijn gebod van naastenliefde niet meer bekom-
inert. U en wij hopen immers evenzeer, dat de kin-
deren van nu „opbouwers" zullen zijn van een nieu-
we wereld, waarin men weet van drang naar waar-
theid en goedheid, waarin men de moed kent trouw
te zijn aan de kostbare gaven, die ons zijn toever-
trouwd en die de adel van de mens uitmaken. Nog
altijd — en in deze tijd voor velen van ons weer
veel duidelijker en dringender — spreken de oude
Bijbelverhalen van deze dingen. Geven wij de kin-
deren deze verhalen mee.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
Na een lange vacantie, die allen naar we hopen

prettig hebben doorgebracht, zullen we weer met
frisse moed een nieuw J.G.-jaar aanvangen.

Door de gewijzigde omstandigheden en speciaal
door de verduisteringsmaatregelen, zullen zich vele
moeilijkheden voordoen, maar laten we als goede
J.G.-ers ons hierdoor niet uit het veld laten slaan.
Willen wij onze J.G. op peil houden, dan moeten
we allen zoveel mogelijk medewerken om elke bij-
eenkomst een succes te doen worden.

Zaterdag 14 Sept. zullen we, tezamen de toekomst
plannen bekijken. We beginnen om half acht, want
toet wordt nu al vroeg donker en we verwachten
alle leden, zonder uitzondering.

NED. MEISJESCLUBS (DRIEHOEKWEKK).
Woensdag 18 September wordt weer met de groe-

pèn begonnen en wel Streepjes (meisjes van 9 tot
lï jaar) half 3-4 uur; Driehoekjes van 11 en 12 jaar
Otialf 4 tot 5 uur; Driehoekjes van 13 tot 16 jaar
half 5 tot 6 uur). Alle groepen worden gehouden in
di'Wilhelminaschool.

ïïieuwe meisjes-leden kunnen zich ook aanmel-
den op de aangegeven uren. Inlichtingen over toet
Driehoekwerk zijn te verkrijgen bij mevrouw A.
Trbmp-de Jong, Poststraat 3 of bij mej. A. H, Jan-
sen, Brederodestraat 127.

ZONNESTRAAL-COLLECTE.
Door de bijzondere omstandigheden moest onze

jaarlijkse collectedag dit jaar wat later gehouden
worden dan andere jaren. Het plaatselrjk comité
voor de Zonnestraal-collecte maakt bekend, dat ze
op Zaterdag 21 Sept. haar jaarlijkse collectedag zal
houden. Om deze dag te doen slagen heeft zij veler
hulp nodig. A.s. Zondagmorgen bestaat er gelegen-
heid zich als collectant of collectrlce te laten in-

• schrijven bij de Leeuw, Stationsstraat (in de zaal).
Het comité houdt daarvoor zitting van 10 tot 12
uur v.m. en hoopt dat velen zich komen opgeven
om voor het mooie werk van Zonnestraal te wer-
ken. Collectanten moeten de leeftijd van 16 jaar
bereikt hebben. Er bestaat ook gelegenheid zich op
te geven bij mevr. Zegerius, Bilderdijkstraat 6, die
tevens nog Zonnestraal-loten heeft.

SPECIALE VERGUNNINGEN.
Personen in Zandvoort, Heemstede, Lisse, Benne-

broek, Aerdenhout, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk
wijk, die menen dat zij in aanmerking komen voor
een speciale vergunning om des avonds na 10 uur
buitenshuis te mogen vertoeven, moeten zich per-
soonlijk wenden tot den brigade-commandant der
Rijksveldwacht, Paleis van Justitie, Jansstraat 81,
Haarlem, van 9-12 uur en van 2-5 uur.

Zij moeten 2 pasfoto's meenemen alsmede papie-
ren, waaruit blijkt, dat men de vergunning drin-
gend voor beroepsbezigheden nodig heeft.

VERGADERING „DE SCHAKEL".
Naar wij vernemen zal de Toneelvereniging „De

Schakel" a.s. Zondagmorgen een Bestuursvergade-
ring beleggen ter bespreking van het komende win-
terseizoen.

HOOG EN

Zaterdag 14 Sept. ..
Zondag 15 Sept
Maandag 16 Sept. .
Dinsdag 17 Sept
Woensdag 18 Sept. ..
Donderdag 19 Sept.
Vrijdag 20 Sept

LAAG WATER.
Hoogwater
v.m. n.m.
3.37 3.59
4.18 4.19

. 4.49 4.56
5.21 5.28
5.51 5.58
6.25 6.32
6.56 7.02

Laagwater
v.m. njn.
9.14

10.01
10.38
11.04
11.38
0.09
0.44

9.39
10.11
10.54
11.17
11.48

0.14
0.58

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K tl R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.

Gebruik voor inleggen van eieren t
WITKALK

Schildersbedrijf
Km van der Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NE». HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 15 Sept. 10 uur: C. A. P. van Stipriaan
Luïscius, theol. cand. te Zeist.

v.m. 10 uur: Jongerensamenkomst Jeugdgebouw,
Ireeuwerikenlaan Aerdenhout.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 15 S.ept. 10 uur: Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmatveg.

Zondag 15 Sept. 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 15 Sept. 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. v.d.
Bergh v. Eysinga uit Bloemendaal.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer J, W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
„Ons Gebouw", Brugstraat 17

Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, middagsdienst 5 u.
Zaterdag 14 Sept. Einde v.d. Sabbath 8.43 uur.

Een zaak waar U steeds slaagt voor Uw
corsetten en bustehouders

Kerkstraat 32-34
Telefoon 2931

HET KOOPJESHUIS
Deze artikelen zijn punten-vrjjj.

Alle prijzen
worden verhoogd
doch

ONZE vierkantjes
houden kwaliteit
en prijs
per liter ƒ 3,25
per i/j liter ƒ 1,65

Slijter ü-WiJnhandel

BRINK
Gr. Krocht 28 Tel. 2654

Nu komt de tijd voor
HUISVLIJT
Wij hebben nog voorradig Prima Triplex in
verschillende dikten. - Voorbeelden, Gereed-
schap. <•

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7

ADO- en ander Speelgoed.
BOEKHANDEL — LEESBIBLIOTHEEK
POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS

Piano-onderricht
Joh. S. Otten
Staats-Diploma M.O.

Brederodestraat 138

Maar -

Balks brood
smaakt toch beter!

M. J. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

PARTICULIERE

Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies dtor geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2478

Mode vakschool Mej. M» de Vries
HERENSTRAAT 3 - Telefoon 2851

Moeders!
Leert NU ZELF de kleding van Uw
kinderen, knippen en naaien.
Juist, nu het van groot belang is met weinig stof,
goede resultaten te bereiken.

Bij voldoende deelname wordt h i er-
voor een cursus gegeven.
Inlichtingen dagelijks. — Billijke condities

Dansstudio
Mevr* Lily Orgodet
Kostverlorenstraat 36
Telefoon 2079

Kinder-revue
Laat Uw kind geen toeschouwster (er) zijn, maar

medewerkster(er)
Vraagt U eens geheel vrijblijvend inlichtingen.

Slankt fit, lenigt
door prettige gymnastiek, onmisbaar voor de mo-
derne vrouw. — Clubs voor dames van ied. leeftijd.

Moderne dansen

Privé~ en club^onderricht
(uitsl. besloten clubs). •>•,

Prospectus op aanvraag

STEUNT
SPELDJES- COLLECTE
op 19 SEPTEMBER a.s.
van

„PRACTISCHE HULP'
(tehuizen voor kinderen).

Dansinstituut
J. STOL Jr.

Aanvang der lessen

2 October
Voor beginners:
's Woensdagsavonds van 7-9 uur
in de zaal van Pension X
Grote Krocht

Aanvang 29 September voor
oud-leerlingen en introducees
Zondags van 6.30-9 uur
in de „Loefhoeck"

Lesgeld f 1.75 per maand

Dansinstituut Dolf Schaap
Grote Krocht 19
(voorheen Keizerstraat 27-29 Den Helder)

Dagelijks inschrijving van
leerlingen, beginnelingen en gevorderden

BÜ de Zondagmiddag-cursus van 3-5 uur, voor be-
ginnelingen, kunnen nette Dames en Heren ge-
plaatst worden.

Tarief 40 cent per les. Géén vooruitbetaling

Ook tijdens de VERDUISTERING
rijden in de GROOTSTE OVERDEKTE

MANEGE VAN NEDERLAND

MANEGE „DUINRAND"
achter perceel ZandvJaan 253 bij halte Waterleiding

VERHUUR VAN RIJPAARDEN
per uur - per dag - per maand - Prima Materiaal.

LUXE VERHUURINRICHTING
JACHTWAGENS - DOS a DOS - PONNY WA-
GENS per uur - per dag - per toer.

MANEGE „DUINRAND"
Zandvoortselaan 253 - Telefoon no. 2997

Alle matenKOFFERS
H. Pasveer

Haltestraat 27 Telefoonnummer 2810

Klaar terwijl U wacht!

» 3SfOlO S 4 voor 50 et

Foto „Succes" PARALLELWEG 39

Coöperatie Aller Belang
Grote Krocht 15, telefoon 2410

Zaterdagsavond na 8 uur gesloten

THEATER MONOPO»LE
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper. Stationsplein

s.

Vanaf Zaterdag 14 tot en met Donderdag 19 Sept.

iedere avond aanvang 7.15 uur.
Einde der voorstelling 9.30 uur
Opvoering van'een grandioos filmwerk!
's Werelds grootste karakterspeler in zijn grootste
creatie

ROBERT KOCH
(De strijder tegen den dood)

Zijn strijd was heldhaftiger dan enige andere strijd,
welke de mensen ooit gevoerd hebben.
Toegang boven de 14 jaar.

In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEÜWS

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75-
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE
opvoering van

DE VOGELHANDELAAR
Een amusante operette-film, met
Wolf Albach-Retty, LU Dagover, Georg Alexander
Entree 20-30-40 cent.



De 30ste September a.s. hopen onze gel
Ouders

ANTONIJ BEEKHUIS
en

HENDRIKA BEEKHUIS-
VAN DEN KOMMER

de dag te herdenken dat ztf vóór 60 jaar in
het huweiyk traden.

Hun dankbare Kinderen, Behuwd-,
Klein- en Achterkleinkinderen.

Zandvoort, 16 September 1940
Kruisweg 17.

•Ondertrouwd:
JAN WEBEK

en
REINA KUIPERS

Huwelijksinzegening door
den Weleerw. Heer Ds.
JD. Tromp op Donderdag
26 Sept. a.s. des middags
12 uur in de Ned. Herv.
Kerk.
.Zandvoort, J. Steenstr. 8
Jïeemistede, Haemstede-

plein 23
12 September 1940.

'Toekomstig adres: Laan
v. Canaan 24, Beverwijk

iG e t r o u w d :
G. ELKERBOUT

v en
TB. KEUNING

aüe mede namens weder-
züdse famüie, hartelijk
dankzeggen voor de be-
toonde belangstelling, bü
hun huwelijk ondervon-
den.
.Haarlem, 9 Sept. 1940.
.Ripperdapark 21.

'TE KOOP GEVRAAGD:
2e hds MEISJESFIETS

Br. bur. Zandv. Courant
Gerteübachs Drukkerij
xmd. no 41113 (in de bus)

:BIEDT ZICH AAN:
FI. jonge WERKSTER

voor l dag per week, geh.
•week 's middags 2-6 uur.

-Adres te bevragen bureau
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbaohs Drukkerij

TE HUUR: gem. of gest.
ZIT-SLAAPKAMER met
balcon, str. water ƒ 2,50
per week.
T>r. Metzgerstraat 95.

TEE HUUR: gestoffeerd.
ZOMERHUIS

•a f 3.50 per week.
Br. bur. Zandvoortse Crt

Gertenbachs Drukkerij,
•ond. no 41112 (in de bus)

IN- of SAMENWONING
aangeboden, ieder vrij,
aan Dame, door Dame,
huisje bewonend.
Mondel. afspr.
Br. bur. Zandv. Courant,
.Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41111 (in de bus)

TE KOOP: moderne
KINDERWAGEN,

zeer billijk. Kleur beige.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP: Prachtige
HAARDKACHEL, prima
fornuis 78-53 cm, enige
vulkachels en diverse Sa-
lamander kachels.
Poststraat 9, alhier.

TE KOOP: zeer bilhjfe
PHILIPS RADIO
TOESTEL m. luid-
spreker.

Spoorstraat 43.

«GEVRAAGD: -
DIENSTMEISJE

van 9-2 uur.
TBrederodestraat 98

Openbare Verkoping
Notaris B. M. BRANS te
Haarlem zal op Woens-
dag 18 September 1940
nam. 2 uur in Ons Huis,
Dorpsplein te Zandvoort

publiek verkopen:
Het huis te Zandvoort,
aan de Oosterstraat 18
.met het eeuwigdurend
erfpachtsrecht van den
grond, groot 114 c.A.
Huur ƒ 5,— p.week. Erf-
pachtscanon ƒ 12,—.
Bez. Dinsd. en Donderd.
en op verkoopdag 2-4 u.
Inl. bij den notaris Nieu-
we Gracht 106 Haarlem.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobtynestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,-.

Bestel bü
Gertenbachs Drukkerij

uw Identiteitsplaatje
geheel metaal a 35 cent
zowel voor u zelf als voor
uw kinderen.
ZIET DE ETALAGE
ACHTERWEG l

Goedkoop wonen ƒ 15
p. mnd 15 Sept.-lSMei
GEMEUBILEERD HUIS
Duinzijde Brederodestr.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 42006 (in de bus)

TER OVERNAME:
Gedr. donkere WEVTEK-
JAS, norm. maat, prima
stof, wegens te klein.
Vaste prijs ƒ 25,-.
Adres te bevragen aan
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP:
EEN BADGEÏSER

Duinweg 16.

TE KOOP: een prima
JONGENSRIJW1KL

niet Torpedonaaf, als
nieuw, een dito DAMES-
RIJWIEL met Torpedo-
naaf. Koopje!
Zaterdag na 2 uur.
Helmersstraat 7.

GEVRAAGD:
HUISNAAISTER

aan huis.
'Adres te bevr bur. v.d.

Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

TE KOOP GEVRAAGD:

*gehele of gedeeltelijke inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
-tegen de hoogste pr^js.
TSelast zich tevens met het veilen van inboedels op
billijke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
voor de veiling geschiedt.
"ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorcnstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

A. HOFMAN
TANDTECHNIKER

Kostverlorenstraat 29
voorheen Zeestraat 55

Ervaren onderwijzeres
vraagt nog enkele

gezonde kinderen van 5 —8 en
^8—12 jaar
om bU twee bestaande clubjes zich. aan te sluiten,
om voorbereid te worden voor

• alle klassen lager onderwijs
Uitstekende referenties kunnen gegeven worden.

•Telefoon 2380. WILHELMINAWEG 20.

TE KOOP
Mooi wit Kolenfornuis, mooie Godin haard, diverse
Kachels, electrische Wasmachine, in prima staat,

rParty zo goed als nieuw tünmerhout; planken, ten-
jgels, latten.

KOSTVERLORENSTRAAT 30, telefoon 2292

•„\

1 October 194O
moet ieder in het bezit zijn van een

foto-legitimatie-
bewijs

Laat nu uw foto maken l
Wacht niet langer

Opname met 1 afdruk . . f 0.25
Meerdere afdrukken . . . . f 0.05

Voor het opnemen van foto's geopend
van 9-12 en van 1-4 uur (ook Zaterdags)
Afgifte van foto's alleen van 4—6

Zaterdags geen afgifte van foto's

FOTO-CENTRALE HOLLANDIA
Grote Krocht 21

Wegens huwelijk zal de Dameskapsalon

To de Jong
Donderdag 19 Sept»
gesloten zijn.

mm

Nat weer op komst B
dat betekent dus natte voeten, indien U j|
niet voorzien is van •

goed schoeisel S
Een vertrouwd adres is:

Schoenhandel
C. do Vries

Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

MUI

ONTVANGEN:

verduisteringspapier
2 meter breed.

Ver duister ings r olgordij nen
zwaar papier.

Balledux' Woningiiuichting
TRAMSTRAAT 13 Telefoon 2596

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Paarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

ELECTRICITEIT
OP ELK GEBIED

Telefoon 3201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

L van der Mij e
COSTUMIÈRE
Diploma Huishoudschool
biedt zich aan voor alle voorkomende naai-
werkzaamheden.
OOSTERPARKSTRAAT 22

3 Pasfoto's 35 cent
bij BOHEMEN
2 E E STR A AT 23
(naast Reddingboothuis)

Ook Zondags geopend

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TBLEP. 2164

T a n d h e e l k u n d i g Ins t i tuut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

v.m. 10—11.30 uur
n.m.7—8.30 uur

n.m. 7—8.30 uur
n.m. 2—4 uur

en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
slecht passende gebitten

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TE. VAN HAASTRECHT
ÖWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Gevestigd

Mej» C» Luijendijk
Gediplomeerd costumière

VAN OSTADESTRAAT 23 - Telefoon 3083

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRTJGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Huize JLoefhoeck
Boulevard de Favauge 46
Telef. 2209

blijft
geopend
en wel des avonds van 9 tot
's nachts 5 uur.

"

Muziek:

Charley Carmak
Jaap Brill
van het „Gekroont Spinnewiel"

DAMES, Stelt U prijs op een

goed verzorgd kapsel
Dan is TIw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - 'Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1,95



Verduistorings-
carton

verkrijgbaar bij de

Eerste Zandvoortse Papierhandel
F. M. VAN BEURSEN
KOZENNOBELSTR., hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

SPORT

VOETBAL

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Alle door de N.VJB. vastgestelde competitie wed -
strijden voor 1.1, Zondag werden afgelast, zodat ook
de wedstrijden van Zandvoort l en 2 geen door-
gang vonden. De junioren-tournooi van DWS,
waaraan onze junioren zouden deelnemen, is even-
eens uitgesteld.

Voor a.s. Zondag is wederom hetzelfde program-
ma vastgesteld als verleden week, zodat Zandvoort
l de thuiswedstrijd krijgt te spelen tegen Kinheim.
We hopen, dat het 'eerste alles op alles zal zetten
en succesvol van start moge gaan.

Zandvoort 2, die verleden week tegen DEC moest
spelen te Amsterdam, welke wedstrijd eveneens uit-
gesteld werd, heeft a.s. Zondag een vrije dag, aan-
gezien DEC 2 overgeplaatst is naar een andere af-
deling.
Het junioren-tournooi van DWS vindt a.s. Zondag
doorgang. De junioren, worden verzocht om 10.45
uur op het Tramplein aanwezig te zijn. De reis
wordt per tram gemaakt.

Tenslotte spelen Zondagmorgen om half elf twee
elftallen van Zandvoort een oefenwedstrijd tegen
elkaar.

We verzoeken de leden die voor het een of andere
elftal afschrijven, uit als het mogelijk is, niet op
het allerlaatste ogenblik te doen. Ook dient men
de reden der afschrijving mede te'delen.
De wedstrijden voor de Haarlemse Voetbalbond be-
ginnen op Zondag 22 September a.s.

De training op Woensdagavond blijft voorlopig
gehandhaafd. Men gelieve echter zo vroeg mogelijk
te komen

We vermeldden verleden week, dat de spelers
voor hun dames bij het bezoek der thuiswedstrijden
een belastingkaart van 5 cent aan het loket moeten
kopen. Dit blijft gehandhaafd. Ei- is echter nog
een mogelijkheid en dat is dat de leden voor dit
doel ineens- een belastingkaart kunnen kopen a 50
cent. Dit is dan voor het gehele seizoen geldig.

Dit laatste lijkt ons het gemakkelijkst, daar men
dan bij het loket geen oponthoud heeft en op ver-
toon van de belastingkaart toegang tot de wedstrij-
den heeft. Hiervoor vervoege men zich bij den pen-
ningmeester, den heer M. Keur.

Uitdrukkelijk deelt het bestuur aan de leden mee,
dat geen nieuwe diploma's worden afgegeven, voor-
dat de contributie van het vorige seizoen is betaald.
Wil men echter toch de wedstrijden bezoeken, dan
behoort men een entréekaart te kopen, echter met
dien. verstande, dat de hiervoor betaalde gelden
later in mindering worden gebracht van de
contributie. De leden die dit aangaat, ontvangen
een afgetekend entréebewijs, hetwelk zij dienen te
bewaren om het later met het bestuur te verreke-
nen. J.K.

Uit een later ontvangen mededeling blijkt, dat
a.s. Zondag wederom alle wedstrijden zijn afgelast.

Red.

BIJ WIE
FIJNE VLEESWAREN ?

Natuurlijk bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Iedere dag verse gekookte lever!
Neemt proef met onze prima Kookworst.
Telefoon 2105 's Avonds tot 9.30 uur geopend

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358

Alle voetbalwedstrijden, ook het Jeugdtournooi te
Heemstede afgelast.

ALG. VERGADERING Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Wannneer om 8.10 de vergadering door den voor-

zitter den heer de Jong wordt geopend, zijn een
40-tal leden aanwezig. In. het openingswoord ge-

. denkt voorzitter onder diepe stilte en ontroering
onze sportmakkers, welke op het-veld van eer voor
•ons vaderland zijn gevallen.

De jaarverslagen van den secretaris en penning
meester werden goedgekeurd. De mededeling, dat
er een batig saldo was van bijna 800 gulden c 't-
lokte een hartelijk applaus.

De Bestuursleden Dr. C. A. van Fraassen, J. Wa-
ter, E. Loos en G. J. de Joode \verden bij acclama-
itie herkozen, terwijl de heren Torn Determan en
K. Hendrikse het bestuur resp. als rw?acle secretaris
en commissaris kwam completeren. Oolc de eift al-
commissie werd bij acclamatie herkozen, eüeen in
de vacature W. Paap (niet herkiesbaar) werd ge-
kozen Jb. Keesman.

Tot leden van de Kas-commissie werdsn gek)-.en
de heren W. v.d. Mije, G. Poots, Jb. Molenaar en
W. v.d. Moolen (plaatsvervangend).

In beginsel werd besloten a.s. zomer aan de honk-
bal-competitie deel te nemen.

Een voorlopige commissie bestaande uit de heren
Jac. Franssen, G. Poots, W. v.d. Mije en H. de
Jong wordt gekozen om een en ander te bestuderen.

De vergadering waarin een buitengewoon snel
tempo viel te bespeuren was om 9.45 afgelopen.

Opgemerkt dient nog te worden, dat de vergads-
ring werd bijgewoond door den Consul van de NVB
de heer J. W. Werkhoven.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

Zaterdag 14 September a.s. zullen op het gemeen-
tehjk sportterrein onderlinge openluchtwedstrijden
voor adspiranten gehouden worden, welke beginnen
om half drie.-Dit wordt beschouwd als sluiting van
het zomerseizoen. Komt in groten getale naar het
veld om. de ploegen aan te moedigen!

Gedurende de maand September zullen de ad-
spiranten-lessen op Maandag, Dinsdag, Woensdag
en Donderdag om kwart voor zeven beginnen, en
zijn dan om ongeveer acht uur afgelopen, zodat
ieder kind ruimschoots gelegenheid krijgt vóór don-
ker thuis te zijn. De dames, de dames-sen. en heren
lessen beginnen dan om ongeveer acht uur en. zijn
om half tien afgelopen. Voor de maand October en
verdere maanden wordt voor alle lessen een andere
regeling ontworpen, waartoe reeds informaties naar
bepaalde wensen op de verschillende lessen zijn ge-
daan. Over het geheel zal getracht worden dezelfde
avonden te behouden, doch de aanvangsuren zó te
vervroegen dat vóór donker de lessen nog afgelopen
zijn.

Het bestuur komt met de technische leiding aan
het einde der volgende week bijeen, zodat bepaalde
wensen vóór die datum aan het secretariaat ken-
baar kunnen worden gemaakt, waarmede getracht
zal worden, rekening te houden.

Men is doende de donatiebewyzen van dit jaar
te incasseren. Er bestaat ook gelegenheid het be-
drag op postrekening no. 261921 van de penning-
meesteresse over te maken.

Zo juist ontvangen

de nieuwste
19404941
vanaf f 9730
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

Philips radio
toestellen

Nu het kouder wordt en de brandstof schaars is,
niets beter dan een
eloctri&oho merk-kachol
VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/2 et
VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 ot
VERDUISTERINGS-PHILIPS-LAMPEN -.. 65 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 et

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

rw

•!
!

Een pracht sortering

LUXE ARTIKELEN

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

Zo juist ontvangen: Dames- en Heren-

NAPPA HANDSCHOENEN
gevoerd en ongevoerd.

Wij hebben een grote sortering
WOL ;EN HANDWERKKLEDEN

Uitgebreide keuze Wollen Kinderkousen, Wollen
Handschoenen en Fantasie Handschoenen.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.

MAGAZIJN „Li I B E Li Li E
GROTE KROCHT 11, TELEFOON 2754

Kousen

Het adres voor •

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L, B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Parfumerie- en Toiletartikelen.

OEFENING STAALT SPIEREN
Allereerst willen wij even herinneren aan de

K.T.K.-athletiekkampioenschappen, die op Zondag
l Sept. j.l. in Haarlem werden gehouden. De vijf
leden onzer vereniging), die hieraan deelnamen,
boekten allen behoorlijke resultaten en vooral Han
de Roode kan op een succesvolle dag terugzien. Hij
verbeterde n.l. op de 1500 m. en 800 m. het KNGV-
en het KTK-record. De eerste afstand met niet
minder dan 14 sec. en de tweede met 5 sec. Veer-
tien dagen voor bovengenoemde wedstrijd was op
hoog bevel de springbak op het terrein weer dicht
gemaakt, zodat wij die weken niet op onze spring-
nummers konden trainen. Er zal natuurlijk voor
gezorgd worden, dat zoiets het volgend jaar niet
meer gebeuren kan

HANDBALAFDELING O.S.S.
Zondag j.l. werd door ons met het Herenelftal

deelgenomen aan de Seriewedstrijden, welke waren
uitgeschreven door de Vereniging Lijnden. Ook het
Dames-elftal was hiervoor ingeschreven, doch de
dames schenen Zondag niet allemaal evenveel lust
te hebben, in elk geval verschenen maar zes dames
aan de start, terwijl van de anderen taal noch te-
ken werd vernomen. Kijk, dames, als u denkt dat
het ons geen ernst was met-de bepaling dat men
hiervoor voor twee wedstrijden geschorst kan wor-
den, dan hebt U het toch mis. U zult dit dan ook
wel ondervinden. Een dergelijke onsportieve hou-
ding past niet in onze vereniging. U weet heel goed,
dat als men verhinderd is aan wedstrijden deel te
nemen, U dit van te voren moet berichten aan uw
aanvoerster of aan den heer Waterdrinker.

Wat de Heren betreft, deze konden het in de
twee ronde niet bolwerken tegen het Amsterdamse
Amstels en werden met 2-1 uitgeschakeld. De eerste
ronde hadden zij reglementair met 5-0 gewonnen.
Het vertoonde spel was niet zoals wij dat gewend
waren. Hopenlijk gaat het in de mmp;tiUe beU-r.
En hierop zullen we dus maar wacht;n.

MAANDELIJKSE WEDSTRIJD. -
Op de Kennemer Golfclub werd Zondag de maan-
dehjkse wedstrijd gespeeld. Het was een 18 holes
handicap match.

Als eerste eindigden Th. A. v.d. Laan (18) en P.
de Jong (30), beiden 4 up, zodat zij voor de prijs
moeten overspelen.

Verder waren er goede scores van Graaf C. I.
Schimmelpenninck (10) l up; Beels van Heemstede
(13) en mevrouw Nielsen (16) beiden all square.

Denk om uw

identiteits-foto
die thans gemaakt moet worden

3 a 50 cent

Frits Bouwman
Westerstraat 5
bjj het Schelpenplein.

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.

N,V, S» Waterdrinker

W* KLIJN Jr.
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

VERKOOPT nu uw

OUD GOUD tegen
de hoogste waardel

bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

Steunt de
JUBILEUM-COLLECTE

van de Grafische Gezoiidlieidsvereniging •
afdeling- Haarlem en omstreken, welke gc--
houden wordt op

ZATERDAG 14 SEPTEMBER O.S.!

Dierenbescherming
Wegens de verduistering is bet

Spreekuur van Dr. Jongkind
voortaan
Maandagsmiddags en Vrijdagsmid-
dags van 4—4.30 uur

BIJ HET KOPEN VAN EEN KAP LETTE MEN
OP HET RIJKSKEUR.

De rijksinspecteur voor de bescherming van de
bevolking tegen luchtaanvallen deelt, naar aanlei-
ding en ter rectificatie van vele misvattingen en
publicaties op het gebied van afscherming van rij-
wiellampen het volgende mede:

1. Ieder, die een afschermkap voor een rijwiel-
lamp of een rijwiellamp met beperkte Hchfuitstra-
ling bij de handel koopt, moet er op toezien, dat
deze voorzien is van het door de rijksinspectie vast-
gestelde goedkeuringsmerk (bestaande uit een recht
hoek met'daarin de letters I.L.B. waaronder het
nummer).

2. Andere dan goedgekeurde afschermkappen
voor rijwiellampen mogen niet in de handel worden
gebracht.

3. De vorm en uitvoering van een door de han-
del op de markt gebrachte goedgekeurde scherm-
kap of rijwiellamp met beperkte lichtuitstraling be-
hoeft niet in overeenstemming te zijn met de in
verduisteringsverordening voorgeschreven vorm en
afmetingen, spleet, enz. Ook deze andere vorm en
uitvoering voldoet blijkens het keur ten volle aan
de bepalingen uit de verduisteringsverordening.

4. De controlerende politieambtenaar heeft
slechts de aanwezigheid van dit keur te controleren
en niet de vorm en uitvoering van de goedgekeurde
afschermkap.

5. Alleen zij, die zelf een afschermkap maken
en dus niet kopen,'moeten de bepalingen, betref fen-
de de afmetingen en plaats van de spleet van de
verduisteringsverordening in acht nemen (de spleet
1 bij 3 cm in de onderste helft van de kap) *

Goedgekeurde in de handel gebrachte uitvoerin-
gen voor de afscherming van rijwiellampen zijn dus
altijd goed, ook al wijkt de constructie geheel af
van die, welke voor de eigengemaakte afscherm-
kapjes is voorgeschreven.

FOTO'S VOOR DE LEGITIMATIEKAART
Er wordt voor de legitimatiekaart een goed ge-

lijkende foto vereist. Daarom is het, teneinde te be-
reiken dat men tijdig de foto's in zijn bezit heeft,
nodig dat wie geen goed gelijkende pasfoto heeft,
die nu laat maken.

Het verdient aanbeveling dat zij, die voor het
onderhavige doel toch zogenaamde pasfoto's moe-
ten doen maken, reeds thans rekening houden met
de eisen, welke bij de invoering te zijner tijd van
eenvormige identiteitsbewijzen, aan een goed ge-
lijkend portret zullen worden gesteld, te weten:

a. Afmetingen 3 V» cm. breed, by 4Vs cm hoog.
b. De foto mag uitsluitend het hoofd en even-

tueel het bovendeel van de borst van de afgebeelde
persoon weergeven.

c. De foto moet de afgebeelde persoon zonder
hoofdbedekking weergeven.

d. De afbeelding van het hoofd moet ongeveer
2 cm in doorsnede of groter zijn. .

e. De foto moet de afgebeelde persoon half
„en face" en half „en profil" naar rechts tonen, zo-
"danig dat het linkeroor duidelijk zichtbaar is.

f. De beeldtrekken moeten scherp en niet ge-
retoucheerd zijn (geen wazige of z.g.n. kunstfoto's).

g. De foto moet de afgebeelde persoon duidelijk
kenbaar weergeven.

h. Gelijkmatige (z.g.n. egale) kleur, witte of
grtfze achtergrond).

i. De foto mag geen nevenafbeeldingen bevat-
ten (geen andere personen, geen huis, geen land-
schap, geen hond, ena. enz.)

j. De foto mag geen stempelafdruk of deel van
een stempelafdruk bevatten.

k. De achterzijde der foto's moet zijn van wit
papier, zonder enige stempelafdruk, opdruk of
anderszins.

HET VERBOD TOT OPLATEN VAN VLIEGERS.
Het Verordeningenblad bevat een besluit van den.

seoretaris-generaal van het departement van Justi-
tie betreffende het oplaten van vliegers.

Hierbij is tot nader order verboden het oplaten
aan touw of draad van vliegers van elke aard.

Hij, die met het in dit besluit bepaalde in 'strijd
handelt, wordt gestraft met hechtenis van ten-
hoogste vier weken en met geldboete van ten hoog-
ste honderdvijftig gulden of met een dezer straffen.

Handelingen, ̂ als bedoelt in dit besluit, zijn over-
tredingen .

POSTVERKEER MET DUITSLAND,
Thans is het ook mogelijk aangetekende druk-

werken, monsters, acten, gemengde zendingen en
pakjes naar Duitsland te zenden. Voorheen was dit
alleen mogelijk met brieven en briefkaarten.

WINKELSLUITING IN DE KOMENDE WINTER
Voorbarige imblicaties.

In sommige bladen zijn berichten verschenen om-
trent de in voorbereiding zijde regeling der winkel-
sluiting in de komende winter — in het bijzonder
in verband met de verplichte verduistering — en.
omtrent de terzake door het georganiseerde bedrijfs •
leven gedane stappen.

Naar aanleiding van deze berichten vestigt de
contact-centrale van de Ned. Middenstandsbonden
er de aandacht op, dat deze berichten — daargela-
ten de graad van juistheid of onjuistheid van hun
inhoud — elke officiële grondslag missen.

Indertijd zijn ten aanzien van dit vraagstuk de
nodige besprekingen gevoerd tussen de Ned. Mid-
denstandsbonden gezamenlijk: onet den raad voor-
het grootwinkelbedrijf, de gezamenlijke verbruiks-
coöperaties en de organisaties der winkelbedienden..

Van het een en ander is mededeling gedaan aan
het departement van handel en nijverheid en.
scheepvaart en aan de middenstandsraad.

Publicaties welke vooruitlopen op de definitieve
inhoud ener komende regeling moeten echter als-
voorbarig beschouwd worden.

BOTERLETTERS MET SINTERKLAAS.

Geen gebrek aan amandelen ett-
rozijnen.

Met de grondstoffen voor de banketbakkerij
staat het er niet zo ongunstig voor, meldt „De-
Nieuwsbron". Er is nog een goede voorraad aman-
delen, krenten en rozijnen, hetgeen vooral een ge--
ruststelling is met het oog op het Sinterklaasfeest.
Maar bovendien zullen er amandelen en sukade uft
Italië worden aangevoerd en eveneens uit Spanje.
Wat dit laatste land betreft, is er enige moeiltjk-
heid in verband met de omstandigheid, dat er geen.
clearingsovereenkomst 'bestaat. De invoer uit
Spanje zal daarom het karakter hebben van com-
pensatie, dat wil zeggen, dat wij andere artikelen
uit Spanje moeten invoeren. Uit Spanje komen o.a..
de Spaanse tulp (ongesuikerde vruchten op .water)
en vijgen,

De invoer van vijgen uit Californië staat stil.
Verwacht wordt voorts dat met Griekenland eenr-

overeenkomst zal worden gesloten inzake de invoei-
van Candia- en Smirna-rozijnen en krenten.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

49. Dat Jim wel voor vertier zou zorgen,
Bleek kort daarna op Zondagmorgen:
Hij had het hoedje van mevrouw
Gepakt, en ging er mee op sjouw!
Een grote zoekpartij begon,
Maar niemand, die het vinden kon!
Want ach, wie kon ook gissen, dat
Het in de koffiemolen zat!

50. Hoe zuur mevrouw Van Baren keek,
Van wand'len kwam die dag geen steek!
In zo'n geval, da* weet je, doet
Een bakje koffie altijd goed;
Dus gaat zij ijverig aan 't malen,
Zü draait en draait rnet forse halen,
En jammert daarby als refrien:
„Waar zou nwjn hoedje toch wel zfln?"'
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ZANDVOORTSE C00
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOUR ANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

TOOT Zandvoort, per Jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar .'. ƒ2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgave (*ertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 .., elke regel meer f 0,20

Bij contract en In de badgastenltjst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,80

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

EENSGEZIND IN DOEL EN STREVEN!
Het is logisch, dat men niet zo maar een,

twee, drie tot de noodzakelijke eensgezind-
heid van het Volk komt. Daarvoor is heel
wat nodig: daadkracht van den uiterst toe-
gewijde, bereidheid tot het offer van den
geldelijk bevoorrechte, concrete plannen van
den ziener, inzicht van velen en vertrouwen
der massa.

Toch zal men elkaar moeten vinden, want
dat is eis, zal de geestelijke vrijheid herkre-
gen en welvaart (arbeid en brood, dekens en
kleren, huisvesting en ontwikkeling) voor
iedereen verzekerd worden. Dat is thans
mogelijk als men wil en daarop heeft elke
Nederlander recht! Hij is immers vóór alles,
gelijk ieder ander, Mens. Daarom heeft hij
het recht op het leven en op de behoeften om
het leven in stand te houden. Welnu, dan
aanpakken. Dan zich ook met inzet van het
"hele wezen daarop ingesteld. Geen offer te
groot.

Men schijnt dat langzamerhand te gaan
begrijpen. Zo b.v. in een Fries dorpje, welks
inwoners, naar de heer J. A. Bruins in „Tijd
en Taak" vertelt, waren opgeroepen om een
bijeenkomst ter versteviging van het saam-
h'origh'eidsgevoel bij te wonen. Zij zou onder
leiding staan van den Burgemeester en een
lekespreekster zou het woord voeren. De
volgende verenigingen, welke allerlei richtin-
gen op godsdienstig, sociaal en economisch
terrein vertegenwoordigen, ondersteunden
het pogen:

Bond van Nederlandse Onderwijzers,
Bond van Overheidspersoneel, Bouwvak-
arbeiders, Moderne Landarbeidersbond,

- -Nederlands Werkliedenverbond, Christ.
Landarbeidersbond, Chr. Nat. Werk-
mansbond, Doopsgezinde Gemeente, Ge-
reformeerde Kerk, Ned. Herv. Gemeente,
R.K. Kerk, Mij. tot Nut van het Alge-
meen, Ons Huis, Recht en Vrijheid, Kerk
en Vrede, Volksonderwijs, V.D. Bond,
S.D.A.P. en de Int. Ver. Bellamy.

Het doel der bijeenkomst werd als volgt om-
schreven:

„In de spannende dagen, die wij hebben
beleefd, zijn wij allen ons bewust gewor-
den, dat niettegenstaande de verschillen,
die er tussen ons bestaan in wereld- en
maatschappijbeschouwing, er toch een
gemeenschappelijke behoefte bestaat aan
geestelijke steun en troost -ten aanzien
van de grote gebeurtenissen van deze
tijd."

Dat is een eerste en belangrijke stap. Zal
men echter daadwerkelijke steun en troost
kunnen geven, dan moet een tweede stap
volgen en moet er wat gebeuren. Dan stelle
men een doel, dat op het welzijn van allen is
gericht. Dan zij men eensgezind in dat doel
en in de middelen om tot dat doel te geraken:'
de geestelijke vrijheid en welvaart. Dan moet
het eigen en groepsbelang wijken voor dat
van allen. Mogelijk is het. Terecht schrijft
de heer Bruins:

„Er zal moeten worden ontdekt wat voor
alle harten en alle tijden geldt. Er is een
begin gemaakt: Roomse priesters hebben
immers stervende soldaten getroost, die
niet tot hun kerk behoorden. Protestant-
se geestelijken hebben Roomse soldaten
in hun doodsstrijd bijgestaan; zelfs zijn
stervenden, die de taal van geen enkel
„geloof" begrepen, toch in hun laatste
uren door een geloofswoord van een, die
hun in ieder opzicht vreemd was, ge-
sterkt. De hogere eenheid boven de ster-
ke en scherpe verdeeldheid inzake kerk
en godsdienst en wereldbeschouwing
schijnt dus toch te kunnen worden ge-
vonden."

Natuurlijk en dan niet alleen in de ster-
vensstonde, maar voor heel het leven. Ieders
belang is daarbij in gelijke mate betrokken.
Dat is een gemeenschapsbelang van de eer-
ste orde en dat dient dus in eensgezindheid,

* gemeenschappelijk, te worden nagestreefd en
blijvend gewaarborgd. Eerst door het ge-
meenschapsbelang te zien en te dienen, be-
Kartigt men het eigen belang. Men mag zich
niet langer blijven wijden aan het belang van
slechts één groep, want winst voor de ene
groep betekent verlies voor de andere; dan
ontstaan dus weer tegenstellingen en deze
leiden weer tot verdeeldheid, waardoor de
eensgezindheid op de loop gaat. Men begrij-
pe, dat wat men vrijwillig doet, betere kan-

sen biedt dan het door de tijd gedwongen
bevel.

Hoofdarbeider en ambachtsman, stedeling
en plattelander, gegradueerde- en door de
practijk geschoolde krachten hebben hoofd
voor hoofd elkaar nodig. Wij zijn allen van
elkaar afhankelijk en hebben, willen wij be-
tere toestanden scheppen, dat te beseffen.

De leiding betekent niets zonder het ver-
trouwen en de steun van de massa, maar die
massa betekent niets zonder de opofferende
daadkracht van de leiding. Dies zij er over
en weer waardering. Ieder doe zijn taak naar
eigen vermogen en ieder doe zijn plicht ten
volle. Dan doet iedereen voor de gemeen-
schap evenveel en hebben allen recht op het
leven, op eigen aandeel in hetgeen tezaam
wordt voortgebracht, op de rijkdommen van
deze aarde, die dan door en voor allen ge-
dolven worden.

Om daartoe inderdaad te kunnen komen,
moet heel het organisatie-wezen centraal
worden ingesteld. Vakgroepen moeten wor-
den ingesteld voor werkgever en werknemer
in alle takken van het productie-apparaat,
voor klein- en groothandel, voor visserij en
scheepvaart, voor zang, muziek en toneel.
Ieder, bij eenzelfde onderdeel van het geheel
werkzaam, moet worden ingedeeld bij de be-
treffende vakgroep. Zó zal men geschoold
worden in het noodzakelijke gemeenschaps-
gevoel en in het vak. Practijk is nu eenmaal
de beste scholing. Stap voor stap zal men
moeten gaan .in volkomen eensgezindheid
naar het grote doel: een maatschappij, waar-
in levensruimte zal zijn, arbeidsvreugde en
welvaart voor iedereen.

Wanneer alle werkers aldus worden bij-
eengebracht, dan krijgt men eerbied voor el-
kaar en voor het werk. Dan gaat het niet
meer om een paar centen voor een groep,
maar om de welvaart voor allen. Dan wordt
de geest vaardig en groeit de volkskracht.
Dan komt er geestdrift voor de grote zaak,
die allen geldt en wordt men Mens. Dan
wordt alle werkzaamheid centraal ingesteld
en geleid naar de behoefte van allen. Dit
komt de doelmatigheid ten goede en zal de
productie alom kwanti- en kwalitatief doen
stijgen. Dan zullen de rijkdommen dezer aar-
de ten volle aan hun doel beantwoorden,
doordat zij in zo groot mogelijke mate tot
den mens als individu, als onderdeel van het
geheel, als lid van het allen omvattende ge-
zin, worden gebracht.

Werkt daaraan mede, nu het nog tijd is.
Met spoed.

Burgemeester en Wethouders
van Zand voort maken bekend,
dat in de eerstvolgende dagen tot en met
Vrijdag 27 September van des namiddags 2-6
uur gelegenheid is tot

het in ontvangst nemen der
identiteitskaarten in het
Patronaatsgebouw

voor hen wier geslachtsnaam begint met een
van de letters in de vorige advertentie aan-
gegeven.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de
identiteitskaarten kosteloos worden uitgereikt

Met nadruk wordt er op gewezen, dat op
l October ieder Nederlander van 15 jaar en
ouder in het bezit van een identiteitskaart
moet zijn.

Voor hen, die niet in de gelegenheid zijn
op de voor hen. bestemde dagen de kaart fn
ontvangst te nemen, zal alsnog daartoe in
voormeld gebouw gelegenheid bestaan op
Zaterdag 28 September van des voormiddags
9-12 uur en van 2-4 uur, des namiddags.

Distributiestamkaart en pasfoto mede-
brengen !

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. _ n.m.

Zaterdag 21 Sept 7.22 7.34 1.04 1.18
Zondag 22 Sept 7.46 7.59 1.33 1.50
Maandag 23 Sept 8.32 8.46 2.16 2.23
Dinsdag 24 Sept 9.03 9.36 2.48 . 3.12
Woensdag 25 Sept 9.57 10.46 3.44 4.22
Donderdag 26 Sept. .. 11.36 0.16 5.13 5.58
Vrijdag 27 Sept 0.51 1.35 6.39 7.28

OPENBARE VERKOPING.

Ten overstaan van Notaris B. M. Brans te Haar-
lem werd door Makelaar W. Paap alhier Woensdag
18 Sept. geveild het perceel Oosterstraat 18.
Koper werd Makelaar Maandag q.q. voor ƒ 2200.

NEDERLANDS INDiE
DJ WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

De kapok, 'waarmede wij onze matrassen vullen, is
een tropisch product. Ze wordt geleverd door bo-
men, waaraan de vruchten groeien, die het pluis
bevatten, dat wij kapok noemen. De boom is al van
ver herkenbaar aan zijn stam met loodrecht er op
staande takken.

TENTOONSTELLING COMITÉ „FLORA"
Zaterdagmiddag heeft in de grote zaal van „Ons

Huis" de inlevering van planten plaats gevonden
door de kinderen van diverse scholen.

Ken jury was gevormd door de heren D. Vader,
De Ronde Sr, Reyer en De Ronde Jr., die geen ge-
makkelijke taak hadden te vervullen, daar de in-
zendingen over het algemeen zeer goed te noemen
waren.

De tentoonstelling werd Zondagmiddag zeer druk
bezocht en de grote zaal was haast te klein om
alle belangstellenden te bevatten bij de prijsuitrei-
king.

Alle inzenders hadden gratis een lot ontvangen
en bij de trekking bleek Claartje Braam de geluk-
kige winnares van de eerste prijs.

De winnaar van de Ereprijs voor de allerbest ge-
kweekte plant was Jan Zonneveld met een prach-
tige geranium.

Hieronder volgen de prijswinnaars. Voor zover
niet bij de prijsuitreiking aanwezig noemen we de
nummers van hun plant.

Geraniums: Ie prijs Nico Zonneveld, 2e prijs
Jenny Leefsma, 3e prijs no. 744. Troostprijzen: Flo-
ra Daems, no. 729 en no. 728.

Coleus: Ie prijs Willy Versteeg, Ie prijs no. 406,
Ie prijs Jaantje de Jong, 2e prijs no. 394, 2e prijs
Joop Rodrigues, 2e prijs Maartje Koper, 2e prijs
Siem v.d. Bos, 3e prijs no. 425, 3e prijs Jopie Ro-
drigues. Troostprijzen: Maartje Koper, Gen-ie Pool,
Bob Wijsman, no. 415 en Zusje Schaap.-

Puchsia's: 2e prijs Guus Koper, 2e prijs Herman
Heidoorn, 3e prijs no. 407, 3e prijs Gerrit Kerkman,
3e prijs Hansje Kooy. Troostprijzen: Coba de
Muinck, Gerrit Kerkman en no. 447.

Begonia's: 2e prijs Karel Loos, 3e prijs Bob Wijs-
man, 3e prijs Maartje Koper. Troostprijzen: Maar-
ten Keur, Guus Koper en no. 383.

Voor de kinderen van de bewaarscholen werden
de prijzen toegekend: Ie prijs Jacob Kerkman met
geranium, 2e prijs Jan Drommel met Coleus, 2e
prijs Henk Heesen met Coleus, 3e prijs Jos Hore-
mans met geranium, troostprijs Henny Mense met
fuchsia, troostprijs Maartje Heidoorn met gera-
nium, troostprijs Marius Benoe met geranium en
Claartje Braam met begonia.

Alle inzen|dertjes van de bewaarschool kregen
tenslotte nog een verrassing.

De winnares van de inzending overjarige plan-
ten was Maartje Koper.

Het Comité bestaande uit de dames Kruimel,
Poolman en Bleesing hebben dit jaar weer alIS eer
van hun werk gehad en is een woord van lof zeker
op zijn plaals.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP
Door verschillende omstandigheden genoodzaakt,

hebben we besloten onze bijeenkomst in het vervolg
op Zondagmiddag te houden. De indeling der mid-
dagen is veranderd, zodat we in het algemeen om
de twee weken gezamenlijk bij elkaar komen in de
Brugstraat en we ons de andere weken bezighouden
met het instuderen van lekenspelen, enz.

Onze bijeenkomst van 14 Sept. is weer echt ge-
zellig geweest en we hopen, dat de leden, die toen
verhinderd waren in 't vervolg weer present zullen
zijn.

Deze week hebben jullie bericht ontvangen, waar
jullie Zondagmiddag verwacht worden. We begin-
nen om half drie.

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
Na het zomerseizoen vragen we weer de aandacht

voor onze jeugdwerkkampen.
Deze kampen, in 1935 georganiseerd op initiatief

van de Raad van Kei-ken voor practisch Christen-
dom en met steun der Overheid in stand gehouden
door de Centrale voor Werklozenzorg te Utrecht,
beogen jongens 16-24 jaar, welke tijdelijk geen werk
kring hebben, gedurende een periode van 12 weken,
werk te verschaffen in bos en hei. Vele onze Zaïd-
voortse jongens hebben hierdoor in de loop dezer
jaren een aangename tijd doorgebracht in vaak
troosteloze omstandigheden.

Daarnaast echter houdt de Centrale zich de laat-
ste jaren ook bezig met de opleiding van jongens
tot schippersknecht en melker, aan welke krachten
alom in het land gebrek is, zodat na het welge-
slaagd volgen dezer cursussen kans op blijvend werk
vrijwel zeker is. Deze opleidingen, welke in kampen
in Friesland gehouden worden, duren ongeveer 6
maanden, zijn, evenals de gewone werkkampen, ge-
heel kosteloos en geven recht op ƒ 1,75 zakgeld oer
week.

Ofschoon het bovenstaande wel algemeen oekend
kan worden geacht, menen we thans hierop <>g
eens de aandacht te moeten vestigen, teneinde te
bevorderen dat een zo groot mogelijk aantal Zand-
voortse jongens in dit najaar en deze winter de
aangeboden kans zullen benutten.

Onze secretaris, de heer H. J. Koning, Halte-
straat 62, verstrekt gaarne alle inlichtingen en
zorgt voor doorzending der ipgaven.

„Werk maakt sterk".
Het Comité van Actie.

RODE KRUIS.
Zaterdag j.l. heeft de afdeling Zandvoort van het

Ned. Rode Kruis haar cursus voor dames er neren
weer heropend. De zo langzamerhand hiei' een goe-
de bekende geworden heer v.d. Kort uit Haarlem
zal de praktijk van het verbandleggen weer op zich.
nemen onder leiding van Dr. C. A. v. Praassen. Wu
publicei-sn dit nieuws vooral daarom, omdat er bij
het bestuur dikwijls vragen binnin gekomen zijn,
wanneer er gelegenheid was, om een nieuwe cursus
te volgen. Wie dus lust heeft, melde zich Zaterdag
a.s. om 4 uur in het patronaatsgabouw i r ast de
R.K. Kerk.

Om vergissingen te voorkomen wijzen wij er op,
dat deze cursus bedoelt op te leiden voor het E.H.
B.O.-diploma en dat men zich verplicht gedurende
twee jaar lid te zijn van de Rode Kruis colonne;
de cursus wordt gegeven iedere Zaterdag om vier
uur 's middags in het pati-onaatsgebouw.

Het spreekt wel vanzelf, dat dit werk onze warme
sympathie heeft, omdat er weinig dingen zijn, die
zo algemeen, zo neutraal, zo menslievend en zo
Nederlands zijn.

IDENTDJICATIEPLICHT.

Artikel 4 van de Verordening van de Secretaris-
sen-Generaal van de Departementen van Binnen-
landse Zaken en van Justitie, beti-effende identifi-
catieplicht, kan in deze zin worden opgevat, dat
voor vreemdelingen, die geen of geen geldig pas-
poort hebben, geldt, dat zij ter vervulling van hun.
legitimatieplicht het identiteitspapier bij zich moe-
ten dragen, dat daar voor in de plaats komt, dus
het identiteitspapier, dat zij hier te lande conform
de bestaande regelen moeten bezitten.

Het is vereist, dat vreemdelingen die vóór l Maart
1938 hier te lande zyn gekomen, die niet in het
bezit zijn van een geldig paspoort (en voor wie
geen mogelijkheid bestaat dit alsnog te verkrijgen)
en aan wie nog geen verblijfsvergunning werd ver-
leend zich nu tot het Hoofd van Plaatselijke Politie
wenden, teneinde alsnog een verblijfsvergunning
in — of bij hun identiteitspapier te doen stellen,
dan wel een verblijfsvergunningsformulier aan te
vragen.

Zandvoort, 16 September 1940.
De Commissaris van Politie,

REIJINGA.

KUNNEN GASHOUDERS ONTPLOFFEN?

Dit zullen verschillende mensen, die in de om-
trek van een gashouder wonen, zich vooral in deze
dagen wel eens afgevraagd hebben.

Wat gebeurt er wanneer een gashouder door ge-
weld van buiten wordt getroffen, volgt er een ex-
plosie met al de gevolgen van dien, of niet?

We kunnen hierop een geruststellend antwoord
geven. Een ruimte, die enkel met gas is gevuld, zo-
als bijv. een gashouder, kai> door scherfinslag niet
exploderen.

Gas is, zonder bijmenging: van lucht, niet ont-
plofbaar!

De Schot Samuel Clegg heeft reeds in 1800 aan-
getoond, dat gas, waarbij geen lucht gemengd werd,
onontplofbaar is.

Hu kon geen vergunning krijgen voor het bouwen
van een gashouder van behoorlijke grootte, van-
wege het gevaar voor explosie.

Tot schrik van de aanwezige commissie sloeg ïuj
met een houweel een gat in een aanwezige gevulde
gashouder, stak het gas aan en er gebeurde niets.

Dit zou dus ook gebeuren, wanneer een gashouder
wordt getroffen door scherfinslag.

Er zou een gat ontstaan en het uitstromende gas
zou, als er tegelijkertijd vuur aanwezig was, een-
voudig leeg- branden.



DE KLOK TERUG
Op 6 October des ochtends 3 uur zullen alle klok-.

ken één uur achteruit gezet dienen te worden.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 13 tot en met 19 Sepfc. 1940.

Ondertrouwd: A. Keur en J. A. Koppelman,
Haarlemmerstraat 54.

Getrouwd: P. Rol en H, N. A. Hennis, Haarlem;
E. H. A. Brokmeier en E. H. Boon, Haltestraat 50;
F. van Woudenberg en C. de Jong, Stationsstr. 14;
A. Tigelaar en A. J. M. Spook, Brugstraat 14;
H. J. Menks en A. Molenaar, ?

OPENBARE LEESZAAL
Woensdag 25 Sept. a.s. wordt de Openbare Lees-

eaal en Bibliotheek weer geopend. In verband met
de gewijzigde omstandigheden, worden op de hier
volgende uren, weder boeken uitgeleend:

's Woensdags van 1.30—2.30 uur en
's Zaterdags van 1.30 tot 2.30 uur.

l
RADIOKEUZE.

De nieuwe toestellen die deze maand uitgekomen
z:jn trekken bij de radiolief hebbers zeker weer grote
belangstelling.

De bekende firma Hees & Co zorgt ook dit jaar
weer voor «en grote keuze toestellen met de nieuw-
sfce vindingen.

Daarom vestigen wij uw aandacht op de adver-
tentie in dit Wad en zult u daaruit opmerken dat
de heer H. Hildering als vertegenwoordiger van
bovengenoemde firma u alle inlichtingen verstrekt.

-. - » , « . . . . r . « - „. - .
LUCHTBESCHERMINGSDIENST. '

• Algemene wenken. .
1. Door het toepassen van zelfbeschermings-

maatregelen wordt de gevarenkans aanmerkelijk
verminderd.

2. Op een ieder rust de plicht tot het nemen van
maatregelen, waardoor eigen have en goed wordt
beschermd. Hierdoor weckt men tevens mede aan
het voorkomen, althans verminderden, van het ge-
vaar voor z:jn naaste omgeving.

3. Bewaar uw koelbloedigheid, waardoor rampen
te voorkomen zijn.

4. Binnenshuis bestaat grotere kans op levens-
behoud dan daar buiten.

5. Indien gij een kelder bezit, laat deze door
deskundigen van de luchtbeschermingsdienst keu-
ren op zijn deugdelijkheid.

6. Laat u adviseren omtrent de inrichting van
de kelder door deskundigen van de Luchtbescher-
mingsdienst.

1. Zoek nooit dekking in een kelder, welke door
de bevoegde Overheid niet is goedgekeurd; laat de-
ze door de Overheid registreren.

8. Draag er zorg voor, dat in de kelder naast
de gebruikelijke uitrusting zoals voedsel, water,
lampen, verbandmlddelen, enz. steeds •asn schel
klinkende fluit aanwezig is.

9. Indien geen goedgekeurde kelder aanwezig is,
bent u het veiligst plat op de vloer van de beneden-
verdieping, zover mogelijk verwijderd van de bul-
tenmuren; bij voorkeur achter een binnenmuur.

10. Indien -gij in uw tuin een schuilloopgraaf
wenst aan te leggen moet deze overdekt zijn. Alleen
deze geven voldoende bescherming tegen inslaande
scherven, uitwerking luchtstoot, mitrailleurkogels,
weersgesteldheid, enz.
. 11. Indien gij op een etage woont, doet gij ver-
standig bij luchtalarm naar uw buren beneden te
gaan.

12. Bevredig uw nieuwsgierigheid niet met naar
een luchtgevecht te kijken. Blijf van deuren en
ramen verwijderd.

13. Een brandbom is onschadelijk te maken. Zorg
dat water, zand, schop steeds bij de hand is.

14. Draag zorg, dat steeds een koffertje gepakt
is met de meest noodzakelijke artikelen als waarde-
•papieren. onderkleding, schoenen, ed. Dit kan u
te pas komen bij een plotseling moeten verlaten
van uw woning.

15. Verschaf u nog enig verbandmateriaal. „Eer-
ste Hulp" kan van zeer groot belang zijn.

16. Verstaat u met uw buren inzake wederzijdse
Ihulp.

17. Denk aan ouden van dagen, gebrekkigen en
-jonge kinderen. Helpt hen zoveel als mogelijk is.

18. Sluit u aan bij de afdeling van de Nederland-
se Vereniging voor luchtbescherming, die ongetwij-
feld in uw gemeente werkzaam is. Deze kan u on-
schatbare voorlichting verstrekken.

Bovenstaande gedragregels bij luchtgevaar zijn
samengesteld door de Inspectie voor de Luehtbe-
scherming en het komt mij gewenst voor dat een,
ieder daarvan kennis neemt en de gegeven wenken
ter harte neemt.
r. Het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst
. _ _ . p- VAN DER MIJE.- -

DANSINSTITUUT J. STOL Jr.
. Thans staat vast waar dit winterseizoen de heer
J. Stol zijn danscursussen zal houden en wel in
Pension X, Grote Krocht en in de Loefhoeck, Bou-
levard de Pavauge.

Voor inschrijvingen en cursusavonden raadplege
men de advertentie in dit blad waar alles uitvoe-
irig in staat vermeld.

Dat ook dit jaar de heer J. Stol de belangstel-
ling van de danslustigen zal trekken behoeft geen
twflfel daar hij de eerste te Zandvoort was die een
Dansschool opende en met goed succes.

De nieuwste dansen zullen ook zeker dit jaar
door hem gebracht worden.

POLITIE-VAKOPLEIDING.
Evenals vorige jaren, zal ook dit jaar vanwege de

Amsterdamse Politie-Vakschool een cursus worden
gegeven te Haarlem. Deze cursus geeft volledige
opleiding voor het politie diploma. De duur der
cursus is één jaar. Personen, die een geringere 11-
chaamslengte hebben dan 1,75 m., wordt deelname
aan de cursus ontraden. Voor het verkregen van
nadere inlichtingen verwijzen wij naar de adver-
tentie voorkomende in dit blad.

DISTRIBUTIEMAPPEN.
Ten behoeve van haar cliënten heeft de Coöpera-

tie „Aller Belang" een mooie distributie-map uit-
gegeven. Deze map ziet er keurig verzorgd uit en
heeft naast het gemak om de distriblutiekaarten
bij elkander te houden ook een kalender, zodat deze
map een tweeledig doel heeft.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

• Zondag 22 Sept. 10. uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 22 Sept. 10 uur: Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Tulianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 22 Sept. 10 en 17 -uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 22 Sept. 10.30 uur: Dr. W. Banning van
Bentveld.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spr. de heer Joh. H. van Oostveen, evangelist te

Alkmaar.
NED. ISR. GEMEENTE

„Ons Gebouw", Brugstraat 17
Vrijdag aanvang v.d. Sabbat 8.45 uur.
Zaterdag leeroefening 4.15 uur, mlddagsdienst 5 u.
Zaterdag 21 Sept. Einde v.d. Sabbath 8.25 uur".

zijn

de nieuwste Philips radio
toestellen19404941

vanaf f 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

Nu het kouder wordt en de brandstof schaars is,
niets beter dan een
eloctrissohe mork-kachol
VERDUISTERINGSPAPIER, per nieter
150 cm breed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/« et
VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 Ob
VERDUISTERINGS-PHILIPS-LAMPEN .. 65 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 Ot

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Een pracht sortering

LUXE ARTIKELEN

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILËNBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

^

!
Uw punten voordelig besteden
betekent bij „LIBELLE"èkopenü
Grote sortering Wol en Handwerken, Wollen Kin-
kousen, Wollen- en Fantasie Handschoenen.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Forcelein en Aardewerk.

Vele puntvrije artikelen!
GROTE KROCHT 11 TELEFOON 3754

KACHELzeiltjes 39 et
KOLENKITTEN
COCOSLOPER, per meter
STERKE DEURMATJES

HALTESTRAAT 27 - Telefoon

Ziet de etalages

H. PASVEER

ONTVANGEN:

verduisteringspapier
2 meter breed.

Verduisterings rolgordijnen
zwaar papier.

Bailedux' Woninginrichting
TRAMSTRAAT 13 — Telefoon 2596

SCHAKEN.
In verband met de tijdsomstandigheden zullen

de sehaakavonden in het vervolg gehouden worden
's Woensdagavonds van 7.15 tot 9.45 uur.

Ieder is welkom.

BONS DIE GELDIG ZIJN VOOR
VLEES EN VLEESWAREN

Bons 79, 84, 89, 94 uit het Alg. Distributieboekje.
Geldig: Van 16 tot en met 22 September.
Recht gevend op 100 gram rund-, kalfs- of varkens-
vlees of ongesmolten vet.
Bon 99 uit het Alg. Distributieboekje.
Geldig: Van 16 tot en met 22 Setpember.
Recht gevend op 100 gram vleeswaren.

IDENTITEITSKAARTEN.
De opkomst voor het afhalen van de Identiteits-

kaarten is bijzonder slecht.
Daarom wordt ieder aangeraden op de dagen en

uren te komen, die voor ieder zijn vastgesteld.
In uw eigen belang wordt er op gewezen alleen

gebruik te maken van de datum 28 September in-
dien U beslist op de vastgestelde dagen niet kunt.

Er zal streng op gelet worden dat hier de hand
aan gehouden wordt en 28 Sept. des middags 4 uur
sluit onherroepelijk het bureau.

Laat het dus niet op deze laatste dag aankomen!

CHR. JONGEMANNENVERENIGING
Door de noodzakelijkheid om vroeg te eindigen

zijn we enigszins gehandicapt, omdat de vastgestel-
de plannen voor de maand September niet alle
kunnen doorgaan. Zaterdag 14 Sept. j.l. hielden we
daarom een improvisatie-avond, die goed geslaagd
genoemd mag worden. A.s. Zaterdag staat een con-
versatie-avond met verschillende spelen op het pro-
gramma. De aanvang is bepaald op half acht pre-
cies.

Als de baby in den Haag voorzien was geweest van
een I D E N T I T E I T S P L A A T J E had dit de
betrokkenen veel onaangenaamheden bespaard.

GEB. Uj-3-'O
fl-CHTE'RUUEG
zpnovooai

BESTEL UW IDENTITEITSFLAATJE N U !
zowel voor uw kinderen als voor uzelf!
PRIJS 35 CENT, geheel metaal niet de naam
erin geëist! '

GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l

Inboedels
Wanneer Ü hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prezen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen.

N» V* S. Waterdrinker

W. KLIJN Jr.
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

M l E P V A N E G E R E N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG-BEECKMANPLEIN 5 ELAN NOORD

HET DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST.
Zoals we reeds de vorige week schreven zal het

echtpaar Beekhuis-van den Kommer op 30 Sept.
a.s. zijn diamanten huwelijksfeest vieren.

J.l. Maandag gingen de bruidsdagen in en reeds
spoedig stroomden van alle kanten de bloemstuk-
ken toe. Het huisje werd haast te klein om de bloe-
men een plaatsje te geven. Dinsdagavond gaf de
Zandvoortse Muziekkapel voor hun woning in de
Kruisweg een serenade, die zeer op prijs werd
gesteld. Voorts ontving het diamanten echtpaar
nog vele andere blijken van belangstelling.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Door verschillende omstandigheden is ons op-

treden in Kareol enige tijd uitgesteld, wat erg jam-
mer is, maar het gaat over enige tijd absoluut door.

A.s. Zondagochtend is er ledenvergadering in Ons
Huis om 10 uur. Iedereen zorgt daar op tod aan-
wezig te zijn, zodat wy vlug kunnen afwerken.

Ook de leden der accordeon-afdeling boven de
14 jaar moeten aanwezig zijn. Ieder kome dus.

DE WALDORP EDELSERIE MET WERELDKLOK
Waldorp is de eerste, die het radiotoestel brengt,

zoals het in onze tijd met zon vergevorderde tech-
niek behoort te zijn: met wereldklok en toon-
hout.

Wanneer een buitenlands station U meedeelt:
„Om 9 uur komen wij terug," moet U gaan reke-
nen hoe laat is dat in Nederlandse tijd? Eén
blik echter op de ingebouwde Waldorp wereldklok
vertelt u, hoe laat het is in Amsterdam, Tokio, Ba-
tavia, Boedapest, New-York of waar ter wereld
ook

Alléén Waldorp heeft dat:
Dit zijn toestellen voor uw gehele leven, wgms nu
pas'ls het radiotoestel volmaakt, — nu deze we-
reldklok het verband legt tussen onze tijd en de
tijden der verschillende zendstations. Nu pas hebt
u volledig contact met de wereld, nu u van elk
station dat u beluistert, ook weet hoe laat hè; ei- is.

Maar er is méér: Voortgaande op de ervaring van
de vioolbouwers, die de invloed der houtsoorten cp
de toon van de viool reeds eeuwen bestudeerden,
vervaardigt Waldorp haar kasten van speciaal
toonhout. Hierdoor werd bereikt, dat de heerlijkste
resonans van verschillende muziekinstrumenten,
die tot heden toe grotendeel verloren ging, thans
behouden blijft. De ware muziekkenner zal dank-
taaar deze verbetering aanvaarden. Een weergave
zó zuiver, zó natuurgetrouw, _zó edel hoorde u nog
nimmer.

Het is echter zaak uw radio-toestel te kopen bij
een vakman.

Radio Penaat, Kostverlorenstraat 5, zorgt voor
een zorgvuldige plaatsing; voor vakkundige antenne
aanleg; voor uitnemende service; voor een rustige,
prettige bediening.

SCHOENENDISTRIBUTIE
" Met ingang van Donderdag 19 September 1940 is
de geldigheidsduur van schoenenbonen beperkt tot
14 dagen na datum van afgifte.

In verband hiermede worden diegenen, die nog
schoenenbonnen in hun bezit hebben, aangeraden
zo spoedig mogelijk de schoenen by hun leveran-
cier te betrekken.

i Huize JLoefhoeck"
Boulevard de Favauge 46
Telef. 2249

Muziek:

blijft
goopond
en wel des avonds van 9 tot
's nachts 5 uur.

Charley Carmak j
Jaap Brill
van het „Gekroont Spinnewiel" j

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende SigarenmagazUn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —

RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

TE KOOP
Een mooie piano, goed zuiver van toon, een. dames
rijwiel met lamp, een electr. wasmachine, zo goed.
als nieuw, diverse vloerkleden en slaapkamerkleden,
een twee-persoons opklapbed met ombouw, roeden
en gordijnen, Een huiskamerameublement, een mooi
slaapkamerameublement, Philips radiotoestel, speelt
prima, fornuizen, haarden en kachels. /

KOSTVERLORENSTRAAT 30

Benut Uw

VLEESWAREN VOOR 100%
en bestel bu

VAN RUN, Stationsstraat 17a
Belegde broodjes zonder bon verkrijgbaar
Geopend tot 6 uur.
Zaterdags en Zondags tot 9.30 uur.

MAXIMUM-PRIJZEN
Ten aanzien van de detailprijzen van vlees en.

vleeswaren zijn door den secretaris-generaal, waar-
nemend hoofd van het departement van landbouw
en visserij voorschriften uitgevaardigd.

Voor wat betreft de prijzen van varkens-, paar-
den- en schapenvlees is bepaald, "dat" deze niet
meer mogen bedragen dan in de betreffende win-
kel voor 16 September 1940 werden berekend.

Voor rund- en kalfsvlees z\jn maximum-prijs-
grenzen vastgesteld boven welke dat vlees niet mag
worden, verkocht.

Deze prijzen zijn de volgende:
R u n d v l e e s et per kg.

Biefstuk 130—230
Haas 130—230
Rosbief > 120—200
Rollade (lende) 100—170
Gewone rollade 90—150
Ribstuk ' 100—170
Riblappen 90—150
Contrafilet 130—200
Braadvlezen (lappen) 80—140
Magere lappen 80—140^M_iw
Doorregen lappen 80—140" ."~
Klapstuk 80—140
Gehakt - Poulet 70—120
Rauw rundvet 100—140 ,

Kalfsv lees , ander dan nuchter kalfsvlees.
Oesters en Schnitzels 180—280
Eïricandeau 140—240
Rollade 130—210
Coteletten 120—200
Lappen 130—210
Poulet en gehakt 100—180
Rauw kalfsvet 100—160
Nuchter kalfsvlees 80—140

Het vorenstaande betekent niet, dat elke slager
rund- en kalfsvlees mag verkopen tegen de hoog-
ste prijs.

Tevens is bepaald, dat een ieder die rund- of
kalfsvlees, paardenvlees, schapenvlees, varkens-,
vlees of vleeswaren aan verbruikers verkoopt, ver-
plicht is, met ingang van 16 September 1940 in zijn
winkel een duidelijk leesbare prijslijst aan te bren-
gen, waarop de prijzen voor vlees en vleeswaren
staan vermeld.

Het verkopen tegen, andere prijzen dan die, welke
op de lijst staan vermeld, is verboden.

Een uitzondering is'daarbij gemaakt voor vlees-
waren in blik. De verkoop daarvan Is wederom toe-
gestaan en de prijzen behoeven niet op de pr«s-
lijst te worden vermeld.

HEDEN:

Lamsvlees
verkrijgbaar, zonder bon.

Steensma's Model Vleeshouwer!]
SCHOOLSTRAAT 3 b« de Haltestraat Tel. 2703

OPBRENGST COLLECTE.
GRAFISCHE GEZONDHEIDSVERENIGING.

De opbrengst van de collecte, door bovengenoem-
de vereniging op Zaterdag 14 September 1.1. In "onze
gemeente gehouden, bedroeg het mooie bedrag van.
ƒ 116,73..

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

51. Maar foei, wat schrok de arme vrouw,
Toen zü de koffie scheppen wou!
Ze werd als tarwebloem zo bleek:
Want toen z' eens in het schepje keek,
En niets dan lint en veren zag,
Toen kwam de waarheid voor de dag!
Het werd de stakker duid'lük dat
Ze zélf haar hoed gemalen had!



TE KOOP'GEVRAAGD: • *

gedeeltelijke of gehele inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
WUyke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
TOOT de veiling geschiedt. •
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

-Als nieuw aangeboden:
jDAMES- en HEREN-

.'Jan Steenstraat la.

TE KOOP: extra grote,
zo goed als nieuwe SA-
LAMANDEK met onder-
.plaat. Mej. E. Bol, Duin-
straat 3, b.d. Kerkstraat
•(gesloten huis).

TE KOOP: ACCOR-
DEON, 3-rücr, knopkla-
-vier) en een VLIEG-
•TUIGMËCANODOOS m.
beschrijving en afbeel-

idingen. Mej. E. Bol, Duin
straat 3, b.d. Kerkstraat
(gesloten huis).

'TE KOOP: een prima
JÓNGENSRIJW1EL

met Torpedonaaf, als
nieuw, een dito DAMES-
KIJWIEL met Torpedo-
naaf. Koopje!
Helmersstraat 7.
na 2 uur.

•GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE.

•van 9-1 uur. Aanmelden:
Emmaw. 35 „De Schuur"

TE KOOP GEVBAAGD:
GOEDE KIJKER

Adres te vernemen bur.
Gertenbachs Drukkerij

BIEDT ZICH AAN:
FI. jonge WERKSTER

voor l dag per week, gen.
week of 's middags 2-6 uur

Adres te bevragen bureau
Vjd. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij

Bestel bü
Gertenbachs Drukkerij

uw Identiteitsplaatje
geheel metaal a 35 cent
zowel voor u zelf als voor
uw kinderen.
ZIET DE ETALAGE
ACHTERWEG l

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cóbijnestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,—.

TE KOOP: GOED GAS-
FORNUIS a ƒ 12,50 en

GEWEVEN DIVAN-
KLEED ƒ 5,-.

Te bevr. Zandvoortse-
lana 20 boven.

TE KOOP: GRASMAAI-
MACHINE en een partij -
tje BLOEMPOTTEN.
Adres te bevragen aan
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD: zelfstandig
jong MEISJE voor halve
of hele dagen. Klein ge-
zin. Telef. 2281.

TE KOOP: EIKEN- en
LINDEN BLOKHOUT.
per kg. Adres: Zuider-
straat 5.

TE KOOP: een blauwe
HEREN GABARDINE-

JAS. Kostverlorenstr. 24

TE HUUR:
PARTERRE: 3 gemeubil.
kamers met vrije keuken
en tuin ƒ 25,— p.m., vrij
uitzicht, 5 min. van trein
en tram. Ook ongem.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41127 (in de bus)

Getrouwde Oostenrijkse
dame zonder kinderen
zoekt BETROUWBARE
VRIENDIN, liefst ook
Oostenrijkse en zonder
kinderen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41128 (in de bus)

TE HUUR: vrij gemeu-
bileerd of gestoffeerd

BOVENHÜIS,
Metzgerstraat, l min. v.
h. station, bev. 4 kamers
en keuken. Prijs bilhjk.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij,
ond. no 41125 (in de bus)

GEVRAAGD: in klein
gezin, zo spoedig moge-
lijk WERKVROUW voor
l of 2 dagen per week.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR GEVRAAGD:
<5em, beneden- of boven-
huis of gem. kl. huis.
Centrum. Voor onbep.
tijd voor direct. Br. met
prijs en omschrijving aan
Bur." Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij
ond.no. 41122 (in de bus)

TE KOOP GEVRAAGD:
PRIMA HUIS

met vrij uitzicht, op goe-
de stand b.v. Boulevard
Noord of Zuid. Koopprijs
niet hoger dan ƒ 5000. —
Br. met opg. ligging Vos-
senberg, 's-Gravelandse
Veer 5, Amsterdam-C.

NET MEISJE
oud 17 jaar, zag zich
gaarne in winkel opge-
leid, onv. welke branche.
Br. bur. Zandv. Courant

Gertenbachs Drukkerij,
ond. no 41126 (in de bus)

PAT HAD U NIET OIO ACHT
•d«l uw «c«o«(llj«» «*•
iun, alt nl«S«i •»"*"»worf.n e»»»»'"'*
lm net «Mrtc. dat •••

dlMkt.

BIEDT ZICH AAN:
WERKSTER

Woensdag, Donderdag en
Vrijdag.
Br. bur. Zandvoortse Crt -, i
.Gertenbachs Drukkerij e^HrtCNIMAf/CDH
ond.no.41123 (in de bus) SC.HUtnnAKbKIJ

Te huur of te koop gevr.:
^ MODERN HUIS

op goede stand, bevatt.
c.a. 4 kamers, badk., keu-
ken, schuur en plaats.
Br. m. opg. v. ligging en
prijs bur. Zandv. Cour.
ond. no. 41124 (in de bus) Telefoon 2289

Tandhee lkund ig Ins t i tuu t
Kostverlorenstraat 5 Telefoon 3453

Spreekuren: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

.v.m. 10—11.30 uur
n.m.7—8.30 uur

n.m. 7—8.30 uur
n.m. 2—4 uur

en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
s l echt passende gebitten

Wlevrouw!
het van ouds bekendste en vertrouwdste adres
maakt u bekend,, dat het ruim gesorteerd is in
prima, solide, z.g. als nieuwe, grote en kleine Sala-
manders, Godins, Tiger Kachels, Fornuizen enz.,
Meubelen, zware Traproeden, oude koperen Doof-
•potten, Vloerkleden, tevens zonder punten, pracht
"WinterMeding, Jongensjassen, Herencostuums,
•Smokings streepbroek, hoge zijden Hoeden, Dames-
mantels, Kinderkleding, Schoenen, Laarzen enz.,
alles maatkleding en prima kwaliteit.

Tevens te koop gevraagd: Haarden, Kachels, Por-
ïiuizen, Meubelen. Naaimachines, Schrijfmachines,
•net gedragen, Kleding enz. — Ontbiedt u ons eens,
voor buiten Zandvoort per briefkaart, wij geven u

-de hoogste -waarde.

MEJ. E. BOL, DUINSTRAAT 3
'<by de Kerkstraat) gesloten huis.

Waldorp radio
Edelserie 1941 met wereldklok
brengen wij onder uw aandacht!

Ook op termijnbetaling, Komt ü eens luisteren?
Ziet onze etalage!

Radio Penaal
Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

•

l
Laat ook Uw kind meedoen aan de

Revue voor kinderen
door kinderen
Geheel nieuwe ideeën.

Aanvang der lessen: 2 October a.s.
Tijdige inschrijving van leerl. (6—12 jaar) gewenst.

Ballotffroop
voor meisjes van 10—16 jaar.

Len goed figuur
voor iedere vrouw door prettige gymnastiek.
Ochtend- en middagclubs voor beginnelingen en
gevorderden.

DANSSTUDIO
MEVR* LILY ORGODET
Kostverlorenstraat 36, telefoon 2079

U wilt graag keuze maken
bij het aanschaffen van een radio, nietwaar?

Wij leveren, uit voorraad

Philips
Erres
Waldorp
Ekco

En wat voor toestellen. U moet ze zien en horen!!
tr zult verbaasd staan over wat er dit jaar weer is
gepresteerd.
Laat U eens geheel vrijblijvend zo'n pracht-toestel
demonstreren.

Het aanschaffen maken wij U gemakkelijk!
En vraagt U eens inlichtingen omtrent ons TWEE-

JARIG SERVICE-ABONNEMENT?

I.V. Hees & Co
Kruisstraat 33, Haarlem

Inlichtingen en catalogi bij onzen vertegenwoordi-
ger

H. Hildering, Kerkstraat 23
Zandvoort

Besteed Uw geld
GOED!

voor artikelen, die vrij van punten zyn.

Corsetten
Bustehouders
Jarretelgordels

in uitgebreide zin. Voor ieder figuur het juiste
model.

Natuurzijden kousen
Kraagjes, Jabots, Ceintuurs, de laatste snufjes!

Het Koopjeshuis
Kerkstraat 33-34, Telefoon 2931

Dansschool Joh. L, Vatt Dtfffl
Pension X> Grote Krocht l, Zandvoort

Door de grote toeloop zijn wij verplicht
Donderdag 26 September
nog een nieuwe club te vormen!

Inschrijving voor deze cursus Maandag en Dinsdag
van 6 tot 1 uur.
Op de Dinsdag-les kunnen alleen nog enige dames
geplaatst worden.

ledere Zondagavond van 7 tot 9.30 uur gezellig
dansen voor onze leerlingen en oud-leerlingen.

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 20 tot en met Donderdag 26 Sept.

iedere avond aanvang 7.15 uur.
Einde der voorstelling 9.30 uur
Opvoering van een groot amusant programma!

HEINZ RUHMANN
in zijn meest komische film ooit door hem ver-
vaardigd:

De
amateur-jockey

Een oerkomisch filmwerk waarbij de lachsalvo's
niet uit de lucht zün. Een zegetocht van de humor,
de charme en de luim van Heinz Rühmann. Een
daverende triomf voor de humoristische film, welke
U mee moet vieren!
Verder een buitengewoon büprogramma.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIETJWS
Toegang ELKE leeftijd.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE

Heinz Rühmann in
De amateur-jockey
De film met 1000 lachsalvo's.
Verder buitengewoon bijprogramma.
Entree 20-30-40 cent.

Dansinstituut
J. STOL Jr.

Cursus beginners
's WOENSDAGAVONDS 7-9 uur
Aanvangende 2 October a.s.

Cursus scholieren
's ZATERDAGMIDDAGS 3K-5%
Aanvangende 5 October a.s.

in de zaal van Pension X.

PRAKTIJKAVOND
voor oud-leerlingen en introducé (e) s
ZONDAGSAVONDS van 6.30—9 uur
in de „Loefhoeck", Boul. de Favauge 46
Aanvang 29 Sept. as.

INSCHRIJVING VANAF HEDEN
's avonds van 7-9 uur in Pension X, Grote Krocht.

HANDELSDRUKWERK?
Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2153

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
aWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Een PUNT vanbelang

ia juist NU een SOÜcd
kledingstuk.

Kledingmagazijn

Fa* v. Hensen
Coupeur-Bontwerker

Grote Krocht 23
Telefoon 2574

TWEED REGENJAS
te dragen als

REGEN- EN
WINTERJAS

Koopt deze thans
Leren jassen, prima - In Gummi
de nieuwste snufjes, puntvrij.

3 Pasfoto's 35 cent
bij BOHEMEN
Z E E S T R A A T 23

(naast Reddingboothuis)

Ook Zondags geopend

••••««••••••••••••••••••••••i
5 Nat weer op komst
J[ dat betekent dus natte voeten, indien U
H niet voorzien is van

S goed schoeisel
Een vertrouwd adres is:

Schoenhandel
• C. de VriesE

Haltestraat 55, telefoon 2851 g
Ie klas reparatie-inrichting 5

VERKOOPT HU UW

oud Goud en oud Zilver
tegen de hoogste waardel
b« H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

Gevestigd
Mej* C. Luijendijk

Gediplomeerd costum i ere
VAN OSTABESTRAAT 23 - Telefoon 2083

AANGEKOCHT:

§j®d. inboedel
pracht Slaapkamer am', Engels Huiskamer am,
met ovale tafel en theemeubel, Boekenrek, Haard-
kachel, 2 pers. Slaapkamer am., mooie Eetkamer,
w.o. patent Trektafel, 6 Stoelen, groot en klein
Dressoir, Staande lamp, Mimi tafeltjes, Staande
klok, en nog vele andere mooie goederen. Mooie
luxe koperen voorwerpen.

Het bekendste adres voor uw in- en verkoop:

N.V» S* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 - TELEFOON 2164



SPORT
Officiële Mededelingen

VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".
Voor de a.s. Zondag is door N.V.B. wederom het-

zelfde programma vastgesteld als vtoor verladen
week 15 September het geval was. We hopen, dat
de wedstrijden nu doorgang zullen vinden. Zand-
voort l speelt dus thuis tegen Kinheim om 2 uur.
Na de voetballoze periode der laatste maan-
den is de animo bij de spelers en supporters zeer
groot, zodat het in bovengenoemde wedstrijd niet
aan spanning en enthousiast spel zal ontbreken.
De opstelling van Zandvoort l is als volgt:

Doel: J. Visser; achter J. Weber, C. Schweins-
bergen, S. Keuning, Th. de Muinck, J. de Muinek;
voor: A. Weber, C. Schut, L. v.d. Werf f, C. Schui-
ten en J. v.d. Bos.

Voor het tweede elftal is nog geen wedstrijd vast-
gesteld.

Aanvang wedstrijden voor de_ afd.
Haarlem.

Ook de wedstrijden voor de competitie voor de
Haarlemse Voetbalbond nemen. a.s. Zondag een
aanvang.

Zandvoort 3 speelt thuis om 10 uur tegen DCO 1.
Voor Zandvoort 4 was de uitwedstrijd tegen Hille-
gom 2 vastgesteld. Deze wedstrijd is echter uitge-
steld. Tenslotte speelt Zandvoort "junioren B thuis
tegen HPC junioren c om 10 uur.

Wedstrijden
door.

DWS-tournooi gaan

De reeds tweemaal uitgestelde wedstrijden van
het DWS-tournooi, waar Zandvoort junioren A aan
deelneemt, vinden a.s. Zondag eveneens doorgang.
Ten overvloede delen we aan de seplers der junio-
ren mede, dat de reis per tram wordt gemaakt.
Vertrek precies 11.05 uur. Men moet om 10.45 uur
op het Tramplein aanwezig zijn. De eerste wed-
strijd wordt gespeeld 'om 12.45 legen Rapiditas
junioren.
Het volledige programma voor a.s. Zondag luidt:

Competitie:
Zandvoort 1-Kinheim, 2 uur.
Zandvoort 3-DCO, 10 uur.
Hillegom 2-Zandvoort 4, uitgesteld.
Zandvoort jun. b-HPC jun. c, 10 uur.
DWS-tournooi te Amsterdam:
Zandvoort jun A-Rapiditas jun., 12.45 uur.
DWS jun.-Zandvoort jun A, 2.45 uur.

Hieronder laten we nog de indeling van Zand-
voort 3 en 4 voor de a.s. competitie volgen:

Ie klasse, afd. l B: RCH 4, Haarlem 3a, Bever-
wijk 2, Bloemendaal 3, Hillinen 2, Heemstede, Zand
voort 3, DCO 4, EDO 4, Kinheim 2.

2e klasse, afd. 2 E: Haarlem 5, Zeemeeuwen 3,
Zandvoort 4, Hillegom 2, HFC 4, RCH 6, EDO 5,
EHS 2, Spaarnestad.

Leden, denkt om uw diploma te tor:en bij het
bezoek der thuiswedstrijden.

J.K.

Politie-diploma
Mondelinge opleiding

Aanmelding en inlichtingen
Dinsdag a.s. van 7.30-8.30 n.m.

Sparenbergstraat 2
te Haarlem

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358
Voorwaardelijk nvejastrijdprogramma voor Zondag

22 September.
Onderstaand programma geldt alleen dan, wan-

neer het verbod om voetbalwedstrijden te mogen
spelen voor a.s. Vrijdagmiddag (20 Sept.) 12 uur
is opgeheven.

Aan het A.N.P. zal worden verzocht een bericht
per Telex aan de dagbladen, door te willen geven.

Beverwijk—de Zeemeeuwen, 2 uur.
De Zeemeeuwen—DWS 4, 2 uur.
Haarlem 5-de Zeemeeuwen 3, uitgesteld.
De Zeemeeuwen 4-Swastika, 10 uur.
De Zeemeeuwen jun.—Haarlem jun., uitgesteld.

Adspiranten-competitie:
De Zeemeeuwen-THB, 3 uur.
De Juniorenwedstrijden om de Van den Aart-,

beker zijn voorlopig tot het voorjaar uitgesteld.
Aan de leden, die in de opbouwdienst werkzaam

zijn, wordt medegedeeld dat zij bij plotselinge ver-
hindering telegrafisch bericht moeten sturen aan
den heer S. Schilpzand, Spoorbuurtstraat 3. Tele-
gramkosten worden vergoed.

Waar wij in de toekomst dikwijls van tram of
trein gebruik zullen maken, wordt beleefd doch
dringend verzocht op tijd aanwezig te zijn daar in1*
de regel trein noch tram op de laatkomers wacht.

Namens de eltalcommissie wordt medegedeeld,
dat spelers, die alleen „verhinderd" op' hun af-
schrijving zetten, voorlopig geen uitnodiging tot
spelen zullen ontvangen. Tenzij men schriftelijk of
mondeling de commissie meedeelt, dat men weer
beschikbaar is. Het is dus zaak dat men op de af-
schrüving niet alleen de rede maar ook de tijds-
duur waarin men verhinderd is, zet.

A.s. Maandagavond 7 uur Bestuursvergadering
ten huize van den heer Bluys, Haltestraat 25.

Nader deelt men ons nog mede, dat alle door de
Haarlemse Voetbal Bond uitgeschreven Adspirant-
wedstrijden voor a.s. Zaterdag zijn uitgesteld.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

Hoewel de weersomstandigheden Zaterdag j.l. nu
niet bepaald aanlokkelijk waren, vonden de slui-
tingswedstryden van het zomerseizoen voor adspi-
ranten toch plaats. Et werd aantrekkeujk gespeeld
en na een achterstand wist de partij „Piers" met
26—32 toch nog de overwinning te behalen.

De turnlessen zijn zoals bekend reeds in volle
gang. Momenteel beginnen, de adspiranten-lessen
om kwart voor zeven en de dames-, dames-sen.-

. en heren-lessen om acht uur. Volgende week publi-
ceren wij de aanvangsuren voor alle lessen zoals die
voor de maand October zullen gehouden worden.

Bezoekt allen weer geregeld de turnlessen!

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Zondag a.s. 22 September spelen de dames om
-drie uur tegen GBV. Wij vertrekken per fiets om
twee uur van het Tramplein.

Weest allen op tijd!

Verdui&terings-
carton aan veilen
63 x 76 cm, 100 x 75 cm, 90 x 120 cm in verschillende
dikte.

Carfon op rollen
In 7 breedtes: 90, 100. 120, 1,30, 140, 150 en 160 cm.
Opplakvellen voor Distributiebons en Consumenten-
bonnen en Textielproducten.

Eerste Zandvoortse Papierhandel
f. M. VAN DETJRSEN
ROZENNOBELSTR., hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Bijzondere aanbieding
van

Foto Succes
Zandvoort

^

•

Uw portret voor 5O cent

De bij ons gemaakte pasfoto's o.a. dienende voor
de identiteitskaarten waren

normale portret-opnamen

Daarom zijn wij in de gelegenheid de zeer speciale
aanbieding te doen U

een fraaie vergroting voor 50 et
te maken.

•

•
+

Dit zolang onze papiervoorraad het toelaat!

Enige voorbeelden zullen op daarvoor geschikte
plaatsen in ons dorp geëtaleerd worden.

Bestellingen kunnen eerst na 14 October a.s. aan-
genomen worden. Medebrengen van Uw pasfoto is
daarbij gewenst.

v

l
•
*
•

Foto
Parallelweg 39

Nu komt de tijd voor
HUISVLIJT
Wij hebben nog voorradig Prima Triplex in
verschillende -dikten. - Voorbeelden, Gereed-
schap.

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT l

ADO- en ander Speelgoed.
BOEKHANDEL — LEESBIBLIOTHEEK
POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS

Pijn,eelt daar?

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerjj Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Paarderookvlces
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderliam

enz. enz.

ELECTRICITEIT
|OP ELK GEBIED)

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Dr.Scholls
voetverbeter-
apparaten

Steunzoleiï worden geheel naar de voet gesteld.

Leverancier van Zandvoorts Ziekenfonds en Zie-
kenfonds Ziekenzorg.

Alph* Sprengers
Grote Krocht 13
Telefoorr 2106„

Veilinggebouw „De Witte Zwaan11

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke pryzen.

Gebruik voor inleggen van eieren P

WITKALK
Schildersbedrijf
Km van lier Poorten*
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Kousen

Het adres voor

Elastieken kousen
In diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanderv

is
DROGISTERIJ

L, B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46?

Telefoon 2392

WARMWATERZAKKENr

DAMES, Stelt TT prijs op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371..

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

Sukkel niet met het menu maar bestel
W E L D E E E N D E N - D U I N K O N I J N E N

Soepkippen - Braadkippen - Poulardes

WILDHANDEL D. VISSER
Haltestraat 34 - Telefoon 2025
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ZANDVOORTSE COU
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOUR ANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
'rooi Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgare (*ertenbachs Drukkerij Zandyoort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Bü contract en In de badgastenujst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Leveringen enz.
DUITSCHE WEERMACHT

De Burgemeester van Zandvoort vestigt er
nogmaals uitdrukkelijk de aandacht op, dat
nota's wegens verrichtingen voor- en leve-
rantiën aan de Duitsche weermacht, ten
gemeentehuize moeten worden ingediend
uiterlijk op den 15den van 'de maand, vol-
gende op die, waarin de levering of verrich-
ting is geschied.
Op verzoeken, welke niet tijdig zijn inge-
diend, wordt onherroepelijk geen acht ge-
slagen.
Zandvoort, 25 September 1940.

De Burgemeester van Zandvoort,
VAN ALPHEN.

De NEDERLANDSE UND3.
Gewest Noord-Holland.

Men schrijft ons:
Na de eerste oproep van het Driemanschap van

de Nederlandse Unie, welke een ruime weerklank
vond over geheel Nederland, is een. schijnbare pau-
ae ingetreden, waarin echter niet werd stilgezeten.
Met man en macht werd aan het Centraal Secreta-
riaat te Den Haag gewerkt om een landelijke orga-
nisatie voor te bereiden.

Thans is in alle provinciën des lands een Gewes-
telijk Secretariaat opgericht, van waaruit met de
organisatie van de nodige Plaatselijke Comité's
voor een intensive propaganda en ledenwerving een
aanvang is gemaakt.

Zo is voor het Gewest Noord-Holland een Gewes-
telijk Secretariaat geopend op Kruisstraat 25 "(te-
lefoon 18945) te Haarlem. Midden in deze drukke
winkelstraat wappert de Nederlandse vlag. Talloze
mensen bekenken de wapenschilden v. Noord-Hol-
land en van de stad Haarlem, welke de aandacht
der voorbijgangers trekken.

In het programma van de Nederlandse Unie is
opgenomen, dat gestreefd zal worden naar de be-
scherming en de ontwikkeling van het volkseigen
in de gewesten. Wat ligt dan meer voor de hand
dan dat de Nederlandse Unie allereerst de gele-
genheid biedt kennis te nemen van het wapen van
zijn eigen provincie en van zyn eigen stad.

Dan is er nog te bezichtigen de foto van 't Drie-
manschap, van. de drie mannen, die in deze zware
stonde onzer Vaderlandse geschiedenis het Neder-
landse volk zijn historischen moed wist te herge-
ven.

Vanuit Haarlem, de oude Bavo-stad, wordt reeds
een grootse propaganda-actie ondernomen door de
Nederlandse Unie naar alle steden en dorpen van
Noord-Holland.

In iedere gemeente van Noord-Holland zal bin-
nenkort op het Plaatselijk Bureau van de Neder -
landse Unie, de Nederlandse vlag wapperen om aan
de inwoners de -blijde tijding te verkondigen, dat
de Nederlandse Unie overal haar intrede heeft ge-
daan en op waarlijk Nederlandse wijze zal streven
naar de bevestiging en de versterking der volks-
eenheid op staatkundig, cultureel en sociaal-econo-
misch gebied.

Daar waar de Nederlandse vlag wappert, zal er
gelegenheid zijn zich aan te sluiten bij de Neder -
landse Unie en zich te voorzien van het insigne
van de Nederlandse Unie, de gouden Nederlandse
leeuw.

Ieder lid van de Nederlandse Unie zal eerst dan
zijn Vaderlandse plicht in deze sombere tijd heb-
ben vervuld, wanneer hij al zijn plaatsgenoten zal
hebben overtuigd van de noodzaak tot aansluiting
bij de Nederlandse Unie, om daardoor te komen
tot een hecht en eensgezind Nederland, dat de stor-
men van deze tijd zal weten te weerstaan, en dat
vernieuwd en herboren een waardige plaats zal
kunnen innemen in een nieuw en vredig Europa.

Van nu af zal voor geheel Noord-Holland het pa-
rool gelden: het behoud van het Vaderland is ge-
legen in de Nederlandse Unie. Houdt U niet af zij -
dig. Gij draagt thans de verantwoording voor het
nageslacht, waaraan Gij het Vaderland ongerept
zal moeten overdragen. Daarom: sluit U aan bij de
Nederlandse Unie.

DE C.D.XJ.
Het Algemeen bestuur der Christeiyk-Democra-

tische Unie heeft per 21 September te Utrecht in
een vergadering bijeen, haar houding bepaald ten
opzichte van de Nederlandse Unie, welke wy hier-
onder laten volgen.

Overwegende, dat onder de huidige omstandighe-
den ernstig dient, "te worden gestreefd naar een zo
sterk mogelijke aaneensluiting en samenwerking
van alle groepen der Nederlanlse bevolking, waar-
om de C.D.U. haar standpunt ten opzichte van de
Nederlandse Unie heeft te bepalen;

met nadruk constaterende, dat er vanuit het
standpunt der C.D.U. ernstige bezwaren bestaan
tegen de inrichting en sommige programma-
punten van de Nederlandse Unie;

in aanmerking nemende evenwel, dat het sociaal-
economisch program yan de Nederlandse Unie gro-
tendeels in de hjn ligt van de doelstellingen der
C.D.U., welke echter van veel verder gaande strek-
iking zijn;
Spreekt als zijn oordeel uit:

Ie. dat de C.D.U. als christelijke beweging op
staatkundig en maatschappelijk gebied in het be-
lang van land en volk de actie voor haar doelstel-
lingen, — welke veel verder gaan dan die van de
Nederlandse Unie — met kracht dient voort te zet-
ten;

2e. dat 'de C.D.U., die altoos bereid was tot sa-
menwerking met anderen, in de huidige omstandig-
heden het als haar taak heeft te beschouwen, met
welwillendheid tegenover het steeven der Neder-
landse Unie te staan, die namens het Nederlandse
volk met de taezettingsoverheid in overleg kan tre-

BRANDSTOFFEN-DISTRIBUTnS.
De uitreiking der bonkaarten aan hen, die

enquête-formulier A hebben ingevuld, (dus voor
woningen van particuliere personen zal plaats
vinden vanaf Maandag 30 September t.m. Vrijdag
4 October a.s., 's middags van 1-5.30 uur in het
Patronaatsgebouw, Grote Krocht 41 en wel:

Letters A t.m. D. op Maandag 30 Sept.
„ E t.m. Koning Dinsdag l Oct.
„ rest K t.m. O Woensdag 2 Oct.
„ P t.m. S Donderdag 3 Oct.

T t.m. Z Vrijdag 4 Oct.

Het formulier dat U is of .wordt toegezonden
moet — volledig ingevuld en ondertekend door het
gezinshoofd — worden overgelegd onder bijvoeging
van de distnbutie-stamkaart, voorzien van het
stempel Hoofd.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat besloten
is, middels steekproeven een strenge controle t.a.v.
de opgegeven voorraden uit te oefenen. De distri-
butiekantoren zijn van de afleveringen der brand-
stoffenhandelaren volledig op de hoogte.

Zij, die de brandstof f enbonkaarten niet op de
voor hen vastgestelde data afhalen, zullen eerst
Woensdag 9 October. in de gelegenheid worden ge-
steld, zulks te doen en wel in het Distributiekan-
toor Haltestraat 4, van 2 tot 5 uur.

Distributiekantoor Zandvoort.

Bij nadere informatie bleek ons, dat degenen, die
nog geen A-formulier hebben ingevuld toch ver-
plicht zijn hun voorraad op te geven aan het dis-
tributie-kantoor en wel op formulier MD89.

REDACTIE.

COMMISSIE VOOR KINDERHYGIENE
IN NOORD HOLLAND

Naast Zuigelingenzorg opgericht Kleuterzorg.
Controle van kleuters vanaf l jaar tot schoolleef-
tijd. Geregelde controle minstens even nuttig als
voor zuigelingen. Zieke kinderen worden niet be-
handeld, dich dienen zich tot de huisarts te wen-
den.

Kosteloos: Donderdags van 11-11.30 uur.

POLIXIEHONDENDRESSUUR.
Bij de op 17, 18 en 19 Sept. te Hilversum gehou-

den keuring voor politiehonden, uitgaande van de
Nederlandse Politiehonden Vereniging (N.P.V.)
slaagde de alhier in functie zijnde agent van po-
litie F. Ph. Borgo met zijn hond voor het certifi-
caat. De heer Borgo is ook lid van de Politiehon-
den dresseervereniging „Haerlem". .

OPBRENGST ZONNESTRAAL-COLLECTE
Onder dankzegging deelt het Comité ons mede,

dat de collecte ƒ 186,85i/2 heeft opgebracht.
De secr. mevr. Zegerius-Goudeket.

NEDERLANDS IND1E
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA voor liet Koloniaal Instituut te Amsterdam.

De bevolking der grotere en kleinere steden op Java, Sumatra, Borneo, Celebes, heeft grote be-
hoefte aan zuiver bad-, was-, huishoud- en drinkwater. De laatste pl.m. 30 jaar is hieraan op tal
van plaatsen tegemoet gekomen, maar het is nog nergens zover, dat de mensen geen gebruik be-
hoeven te maken van vuil, vies en gevaarlijk badwater, van sloten e.d., die tevens voor defecatie-
doeleinden dienen.

3e. dat -mitsdien — gelet ook op het feit, dat
door de leiders der Nederlandse Unie het lidmaat-
schap van deze beweging met dat van de C.D.U.
verenigbaar verklaard is, — zijnerzijds het lidmaat-
schap der C.D.U. verenigbaar is te achten met dat
van de Nederlandse Unie.

SPORT

VOETBAL

Zo is het voetbalseïzoen 1940/1941 op onverwachte
wijze dan Zondag toch nog begonnen. Veel genoe-
gen heeft het onze Zandvoortse clubs nog niet ge-
bracht; de Zeemeeuwen verloren in Beverwijk van
de club van die naam met 6-0, terwijl Zandvoort
tegen een verjongd Kinheim met 6-4 in de ininder-
heid bleef. Alleen Zeemeeuwen 2 bracht het tot
een overwinning en stuurde het technisch beter
spelende D.W.S. 4 met een 2-1 nederlaag naar het
Spaarndammerkwartier terug.

Zandvoort-Kinheim 4-6
Het backstel van Zandvoort, bestaande uit Jan

Weber en Schweinsbergen, was Zondag niet te be-
nijden. De halflinie door het ontbreken van Dorus
de Muinck samengesteld uit S, Keuning, J. de
Muinck en Schroeder, faalde voor meer dan 50 pro-
cent en het trof slecht, dat de Zandvoortenaren
die in witte shirts gestoken waren, toevallig een
zeer sterke voorhoede tegen zich hadden, die iedere
fout onverbiddelijk afstrafte. Zo vergaten de vleu-
gelhalfs op spannende momenten hun tegenstan-
ders te dekken, terwijl de beide backs niet bij mach-
te bleken steeds het grote gat te vullen dat ont-
stond doordat J. de Muinck een voornamelijk aan-
vallende partij speelde.

Een uitstekende indruk kregen we van de voor-
hoede. die bestond uit (van l.n.r.): v.d. Bos, v.d.
Werft Schut en. A. Weber. Natuurlijk was alles nog
niet direct af, maar als we enige weKen verder zijn,
loopt de machine wel gesmeerd. Het was geheel on-
nodig, na de rust het vijftal door elkaar te gooien,
want daar school de oorzaak der nederlaag in ge-
nendele. De geelzwarte Beverwijkers hebben niet
alleen een sterke voorhoede, ze hebben zelfs een
sterk elftal, waarin alleen de doelman bepaald
zwak is, hoewel Visser Zondag niet voor hem on-
der deed.. We zullen moeten inzien, dat Zandvoort
van een beter spelend elftal heeft verloren, en,
voor wat de halflinie betreft; de zwakke plekken
trachten te verbeteren, dan zullen de geel-blauwen
wel weer een belangrijke rol in deze competitie
gaan spelen.

Een sportieve, doelpuntenrijke wedstrijd
De bezoekers, die de toss gewonnen hebben, en

het voordeel van de niet al te sterke wind in de
rug kozen, kunnen reeds nu 11 minuten juichen,
wanneer, nadat Keuning de bal abusievelijk naar
een tegenstander heeft geplaatst, na goed samen-
spel voor het Zandvoort-doel de bal bij den geheel
vrijstaanden linksbuiten beland, die aan de aan-
dacht van Jan Weber was ontsnapt. Een onhoud-
baar doelpunt is het gevolg, 0-1. De thuisclub is
niet uit het veld geslagen en bij een door v.d. Bos
goed genomen hoekschop kopt v.d. Werff rakelings

langs de paal. Maar aan wordt Kinheim sterker en
een groot aantal hoekschoppen is daar het resul-
taat van. Na geruime tijd gaat ook dit gevaar voor-
bij en het is vooral de actieve Schuiten die onze
harten sneller klopen doet. Andries Weber wordt
o.i. te weinig in het spel betrokken; z'n voorzetten
zijn steeds af. Een aantal aanvallen, fraai opgezet,
stranden op buitenspel. De voorhoede werkt hardt,
hetgeen veel zegt, want er ontbreekt elke rugge-
steun voor de vleugels. Na 32 minuten krijgt v.d.
Bos een bal fraai aangegeven, een onberispelijke
voorzet volgt en Schut kopt onhoudbaar in. 1-1.

Na een aanval van de gasten is het weer de beurt
aan v.d. Bos, maar z'n voorzet is te hard; Andries
kan de bal nog wel bereiken, maar hoog vliegt de
bal over het doel. 6 Minuten later volgt een Km-
heimaanval op rechts; Schroeder wordt gemakke-
lijk afgeschud, een voorzet en een niet al te ge-
vaarlijke kopbal volgen, maar te moeilijk blijkbaar
voor Visser. 1-2. En weer een minuut later zien we
hevig gepruts voor het Zandvoort-doel, backs en
halfbacks begrijpen elkaar niet, maar Prinsen, de
rechtsbinnen van Kinheim, weet er wel raad mee.
1-3.

Na de thee blijken A. Weber en Schut van plaats
te hebben verwisseld. Binnen 3 minuten heeft de
stand alweer een wijziging ondergaan, als keeper
Druiven een rollertje van Schuiten door z'n handen
laat glippen. 2-3. De thuisclub krijgt weer moed
het binnentrio laat enige malen verrassend goed
samenspel zien. Maai- de geelzwarte voorhoede
neemt het initiatief over. dank zij vooral hun spil
en linkshalf. Middenvoor en linksbinnen begrijpen
elkaar uitstekend en hebben aan hun linksbuiten
een krachtige steun. Wanneer zij, even buiten het
strafschopgebied, zich een vrije schop krijgen toe-
gewezen, plaatst de spil I. Druiven een boogballetje,
dat tegen de paal wordt gekopt en terugketst; het
is weer een Kinheim-speler die de situatie het eerst
overziet en het leder nu m het doel kopt. 2-4.

Er wordt afgetrapt; de bal komt bij Schroeder,
die eensklaps ontdekt, dat hij linkshalf en geen
linksback is; op voortreffelijke wijze neemt hij het
leder mee, geeft een „pass" tussen de beide backs
door en de op tijd gestarte Leen v.d. Werf benut
op onhoudhoudbare wijze deze unieke kans. 3-4. Ei-
zijn dan' 15 minuten na de hervatting gespeeld, in
welke tijd dus 3 doelpunten werden gescoord. De
goals zullen echter nog goedkoper worden. Want
na 3 minuten ziet de ongedekte rechtsbuiten Michel
een voorzet op zich af komen en Visser mag num-
mero 5 uit het net halen.

We zien een supporter, die aan de vroegere half-
linie E. Keesman, Dorus de Muinck en Gijs Kern-
denkt, een traan wegpinken.

Schuiten en Schut verwisselen nu van plaats. In-
tussen zetten de bezoekers hun aanvallen voort, die
gevaarlijker worden, omdat Zandvoorts vleugelhalfs
uitgespeeld blijken te zijn. Als Weber gepasseerd
wordt door de aalsnelle middenvoor Verhoofdstad
en Visser niet uit zijn doel wil komen, betekent dit,
dat de stand op 3-6 is gebracht. Nog 6 minuten
zijn te spelen, genoeg voor de Zandvoortse_yoor-
hoede om te laten zien, dat zij die kunst ook ver-
staan als er maar kans toe is. Na goed spel weet
Schuiten den keeper te omspelen en z'n tweede
doelpunt te fabriceren .4-6. J. de Muinck, die in
de laatste minuten nog feller achter de voorhoede
aanzit, lost zelf een fraai schot, dat via den keeper
naast gaat. De stand ondergaat echter geen ver-
andering meer.

De leiding was bij den heer Cohen in uitstekende
handen.

Voor a.s. Zondag
vermeldt het programma: De Zeemeeuwen-DEM en
Onze Gezellen-'Zandvoort. Deze tegenstanders, ko-
mende uit de R.K. federatie, dienen vooral niet te
worden onderschat!

J.S.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

De eerste competitie-Zondag is niet erg succesvol
begonnen voor onze elftallen.

Zandvoort l, die Kinheim op bezoek had, verloor
met 6-4. Het zat de geelblauwen in dezs wedstrijd
niet bijster mee. Ze konden tegen de zeer enthou-
siast spelende Kinheim-spelers geen goed tegenspel
vinden. Enkele der doelpunten der tegenpartij ont-
stonden door kleine misverstanden in de achter-
hoede. Het elftal over het algemeen heeft hard ge-
werkt, maar vaak al te onbesuisd. Door het ver-
hinderd zijn van de spil, moesten noodgedwongen
enkele wijzigingen in het elftal op het laatste ogen-

blik worden aangebracht. Hierdoor werd het elftal
enigszins verzwakt, maar hieraan kan de nederlaag
toch niet geweten worden.

We zijn echter overtuigd, dat het elftal tot betere
dingen in staat is en we hopen, dat dit in de vol-
gende wedstrijden tot uiting zal komen.

Zandvoorc 3 speelde thuis tegen DCO en verloor
met 7-1. Door omstandigheden kon dit elftal niet
op zijn sterkst uitkomen. DCO beschikte over een
zeer goed spelend elftal waartegen Zandvoort 3
niet opgewassen was. Er komt nog bij dat enkele
spelers zonder afschrijven zijn weggebleven, waar-
door het derde een groot gedeelte voor de rust meC
9 man moest spelen. In deze periode hadden ze al
een 3-0 achterstand te. boeken, die niet meer was
m te halen.

De junioren die aan het DWS-tournooi te Am-
sterdam hebben deelgenomen hebben zich goed ge-
•houden. De eerste wedstrijd tegen Bapiditas-junio-
ren werd met niet minder dan 5-1 gewonnen. De
tweede wedstrijd moest gespeeld worden tegen de
sterke DWS-junioren. Dit werd een .zeer spannende
match die door DWS met klein verschil, namelijk
met 2-1, werd gewonnen. Al met al geen slecht re-
sultaat van ons junioren-elftal. We hebben nu reeds
de uitnodiging gekregen om volgend jaar weer aan
dit tournooi deel te nemen.

Wedstrijden voor a.s. Zondag.
Zandvoort l speelt Zondag een uitwedstrijd tegen.

Onze Gezellen Cex R.K. ie klas). Het terrein van
deze club is gelegen aan de Vergierdeweg te Scho-
ten. Mits de geelblauwen hun tegenstanders niet .
onderschatten, verwachten we een gunstiger resul-
taat dan verleden week. Het elftal van Zandvoort
is enigszins gewijzigd.

Zandvoort 2 speelt zijn eerste competitiewedstrijd
tegen Zeeburgia 3 op eigen terrein. Aanvang 2 uur.
We hopen op een succesvolle start der reserves.

Zandvoort 3 gaat op bezoek bij Hillinen 2. welke
wedstrijd om 10 uur begint. Het derde elftal
gaat per tram. Vertrek precies om 8.45 uit Zand-
voort, 9.09 Tempelierstraat. Aankomst 9.36 te Hille-
gom. We verzoeken de spelers op tijd te zijn, aange-
aien nu niet gewacht kan worden, zoals dit op de
fiets wel eens gebruikelijk was.

De wedstrijd Zandvoort 4-HPC 4 is afgelast.
Verder speelt Zandvoort jun a thuis tegen DCO b

junioren om 10 uur, terwijl Zandvoort jun. B om
12 uur EHS B junioren op bezoek krijgt.

We delen nog mede, dat de toegangsprijs voor de
wedstrijden der lagere elftallen, ook voor de wed-
struden. van het tweede elftal 15 cent bedraagt.

Leden die voor een wedstrijd wegblijven of onge-
motiveerd afschrijven worden onvoorwaardelijk door
het bestuur geschorst. Dit is reeds met 2 spelers hen
geval. ,

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358

Uitslagen van Zondag- LI.:
Beverwijk 1-Zeemeeuwen, 6-0.
Zeemeeuwen 2-DWS 4. 2-1.
Zeemeeuwen 4-Swastika, 13-3.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zeemeeuwen 1-DEM l, 2 uur.
DWV 3-Zeemeeuwen 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 3-Hillegom 2, 10 uur. .
Zeemeeuwen. 4-THB 4, 10 uur.
HPC jun.-Zeemeeuwen jun., 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen-THB, 3 uur.

Supporters die het eerste of tweede elftal willen
vergezellen, moeten zich uiterst Vrijdagavond op-
geven aan het secretariaat. Het tweede elftal ver-
trekt a.s. Zondagmorgen per tram om 11.05, ieder
moet op tijd aanwezig zijn.

A.s. Maandagavond 7 uur Bestuursvergadering
bij den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Zondag 29 Sept. a.s. spelen de dames en heren
thuis. ,

Dames OSS-Zaanland 2 uur. v-
Heren OSS-Zaanland 3 uur.

Paar het weer om op het veld te trainen te slecht
wordt, krijgen we nu zaaltraining. En wel Donder-
dagavonds beginnende om 7.30 uur. Zowel voor da-
mes als heren. Zorgt dat ge deze avonden niet mist.



Benut Uw

VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Belegde broodjes zonder bon verkrijgbaar
Geopend tot 6 uur.
Zaterdags en Zondags tot 9.30 uur.

CHK. JONGEMANNENVEKENIGING
Zaterdag j.l. 'hebben we een gezellige vergadering

gehad, waarin allerlei spelen gedaan werden. Het
bestuur heeft gemeend, het •advies van het NJV op
te moeten volgen: „Doorzetten, juist nu!" In deze
tijd is een gezellige avond een extra-ontspanning
voor alle leden!

A.s. Zaterdag hoopt een van de leden iets te ver-
tellen van zijn mobilisatie-ervaringen. Belangstel-
lende jongemannen zijn natuurlijk van harte wei-
kom.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week zijn we voor het eerst in ver-

schillende groepen bijeen gekomen. Allen hebben
hun aandeel in het toekomstige werk gekregen.

Aanstaande Zondag komen we weer gezamenlijk
in de Brugstraat bjj elkaar. Ko v.d. Meer zal dan
o.a. enige stukjes voordragen uit het boek „Kobeke"
van Ei-nest Claes. Willen jullie er om denken, dat
we in plaats van half drie deze keer om twee uur
beginnen?

OPBRENGST COLLECTE.
Met hartelijke dank aan gevers en eollectanten

bericht ik hierbij dat de collecte voor „Praotische
Hulp" ƒ 41,76V2 opbracht.

Mevr. v. ZEIJL, Regentesseweg 3.
DANSINSTITUUT J. STOL Jr.

Door den heer J. Stol Jr. werd ons. medegedeeld,
dat door de tijdsomstandigheden o.a. de onoverko-
melijke bezwaren wat de verduistering betreft, het
niet mogelijk was de inschrijvingen van zijn dans-
cursussen voort te zetten. Deze zijn dan ook uitge-
steld.

CURSUS ZWEEDS.
Het ligt in het voornemen der Kamer van Koop-

ihandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken
dit jaar, evenals voorgaande jaren, een cursus te
organiseren in de Zweedse taal. Leidster: mevrouw
A. J. L. Boogaard. De te behandelen stof zal zijn:
Beginselen van de Zweedse taal. Handelscorrespon-
dentie.

Bü voldoende deelname zal het volgend jaar een
vervolg-cursus wonden gegeven, waar Handelscor-
respondentie en Concersatie zal worden behandeld.

De begincursus gaat alleen door, indien zich
op 15 Oct. 1040 een voldoende aantal deelnemers
heeft opgegeven. De aanvangsdatum van de cursus
is voorlopig bepaald op Zaterdag 19 Oct. 1940.

Lesuren: 3 tot 4 uur.
Voorwaarden voor deelneming: Voor deelneming

kan men zich opgeven bij het secretariaat der Ka-
mer, Nassauplem 4-6, Haarlem. Tel. 15254.

Cursusduur: van half October tot ongeveer half
Juni 1941.

De kosten bedragen ƒ 13,— per persoon, met in-
begrip van het benodigde boek. Het cursusgeld moet
vooruit worden betaald.
• Deelnemers beneden 14 jaar worden niet toegela-
ten.

DE KINDER-REVUE.
"' Mevr. Lily Orgodet bericht ons, dat zij dit sei-

zoen een speciaal voor kinderen geschreven revue
wil opvoeren. Het aardige hiervan is, dat alle mede
werkende kinderen hieraan deelnemen, zowel aan
de dans, als aan de zang en de actie. Waar een
sprookje dikwijls nog in een voor kinderen te hoog-
dravende taal is geschreven en waarin vele klein-
tjes nog veel als figuratie gebruikt worden, zijn
deze bezwaren in deze revue geheel ondervangen.
Deze revue past zich dan ook aan de huidige tijd
aan. Er zit rhythme in en tempo. Voor kinderen is
dit een geheel nieuw gegeven en wij twijfelen er
dan ook niet aan, of vele ouders zullen hun kinde-
ren in de gelegenheid stellen de lessen te volgen.
De inschrijving voor jongens en meisjes van 6-12
jaar is reeds begonnen. Voor verdere inlichtingen
wende men zich zich tot mevr. L. Orgodet, Kost-
verlorenstraat 36, alhier.

HUIZE LOEFHOECK
heeft weer zijn wintergedaante aangenomen en zal
de Sociëteit alleen weer geopend zijn van Zater-
dagsnachts op Zondag.

•' Tevens kunnen we melding maken, dat de heer
G. Kiefer deze winter evenals voorheen de Con-
certzaal van Groot Badhuis gaat exploiteren. Dat
dit door de verenigingen weer op prijs zal worden
gesteld is zeker, daar de heer Kiefer steeds voor
de' volle 100 procent zich aan de zaak geeft.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 28 Sept 1.28 1.54 7.11 7.44
Zondag 29 Sept 2.40 2.59 8.28 8.48
Maandag 30 Sept 3.25 3.38 9.13 9.30
Dinsdag l Oct. ' 4.08 4.20 10.01 10.11
Woensdag 2 Oct 4.50 5.04 10.28 10.49
Donderdag 3 Oct 5.27 5.42 11.14 11.28
Vrijdag 4 Oct 6.04 6.24 11.58 0.13

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

Zoals reeds eerder werd aangekondigd, en de
ouders der adspiranten ook al per circulaire werd
medegedeeld, zullen met ingang van Dinsdag l Oct.
de turnlessen naar vroegere tijdstippen worden ver-
zet, om vooral de jeugd zoveel mogelijk met dag-
licht het huis te doen bereiken.

Deze tijden zijn:
Meisjes van 10-12 jaar, Maandag van 4.30-6 uur.
Dames Maandag van 7-8.30 uur.
Meisjes van 14-16 jaar Dinsdag van 4.45-6.15 u.
Dames-sen. Dinsdag van 8-9.15 uur.
Meisjes van 6-10 jaar Woensdagmiddag van 2-3.
Jongens van 6-10 jaar Woensdagmiddag van 3-4.
Jongens van 10-16 jaar Woensdag van 4-5.30 uur
Heren Woensdag van 8-9.30 uur.
Meisjes va.ii 12-14 jaar Donderdag 4.30-6 uur.
Dames en heren (handbaltraining) Donderdag
7.30-8.30 uur.
Wij verzoeken ieder lid hier goede nota van te

nemen, tensinde de voorbereiding voor onze jaar-
lijkse uitvoering en turnwedstrijden op gewone voet
te kunnen voortzetten.

Nadere wijzigingen van deze lesuren zullen ook
in de officiële mededelingen worden gepubliceerd.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 20 tot en met 26 September 1940.
Geboren: Wilma Ariena, dochter van W. Eyk en

J. de Graaf. Haarlemmerstraat 90a; Eddy, zoon
van G. Dreese en B. Citroen, Kostverlorenstr. 23:
Kryntje, dochter van A. Loos en A. van Konings-
bruggen. Spoorbuurtstraat 13.

Ondertrouwd: G. de Boode en J. M. van der Meij
Zandv.laan 169; C. Kerkman en G. C. Bruin, ?

Getrouwd: J. Weber en R. Kuipers, Beverwijk.
Overleden: Jansje Schaap, oud 73 jaren, echt-

genote van J. Zwemmer, Kruisweg 14.

VARA Afdeling Zandvoort

Radio-luisteraars! i

De radio-belasting is een foit
v

Dit betekent dat alleen die radiouitzendingen beluisteren, ongeacht of
zij dit doen door middel van een eigen toestel of wel door een aansluiting
op de Radio-centrale, en geen lid zjjn van een omroepvereniging, ver-
plicht zullen worden bij te dragen in de kosten van de omroep. Waar-
schijnlijk per i October a.s. zal door middel van leen Raddo-refcributie-
heffing ieder die geen lid is van een omroepvereniging verplicht worden
per 3 maanden te betalen.

Sluit U dus voor l October aan bij de VARA
en de radio-belasting kan U niet deren I

Het lidmaatschap van de VARA kost U met inbegrip van
een abonnement op de Radiogids 20 oent per week.

MELDT U AAN ALS LID VAN DE VARA
bij de navolgende adressen waar gij tevens alle inlichtingen kunt krij-
gen.

Mevr. VAN DIJK-HAMEETEMAN, Burg. Beeckmanplein 8.
A. MOLENAAR, Oosterparkstraat 21
D. VAN DUTJN, Burg. Beeckmanplein 15.
L. CITROEN, Parallelweg 23a.
H. SCHOLTE, Jan Snrjerplein 9a.
S. BRONKHORST, Brugstraat 3.
Bezorger Radiogids J. VAN DUIJN, Marisstraat 45.

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter j kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRKCHT
ÜWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

W. KLIJN Jr.
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in 't
bekende Sigarenmagazjjn van

C. J. B A K K £ R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Gevestigd
Mej* C» Luijendijk

Gediplomeerd costumière
VAN OSTADESTRAAT 23 - Telefoon 2083

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en r ij werk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook met het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 - Telefoon 3453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur
Dinsdag n.m.7—8.30 uur
Woensdag n.m. 7—8.30 uur
Zaterdag n.m. 2—4 uur
en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
slecht passende gebitten

Dansschool
Joh. L. van Duin
PENSION X, GE. KROCHT l, Zandvoort

Donderdag 3 Oct. aanvang
nieuwe cursus
beginners

.Inschrijving Zondagmiddag 4-5 uur.

Zondagavond van 7-9.30 gezellig dansen!:!

•••••••••••HHHHHHHMMM
Ontvangen: Grote collectie

Winterpantoffels
Verkrijgbaar ZONDER BON

Schoenhandel •
C. do Vries «

l Haltestraat 55, telefoon 2851 H
j Ie klas reparatie-Inrichting 'S

{••••••••••••••••••••••••••••••B

IMPORT GOEDEREN UIT BELGIË.
Naar aanleiding van een correspondentie met de

Nederlandse Kamer van Koophandel te Brussel
verzoekt de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Haarlem en Omstreken, Nassauplein 4-6,
Haarlem belanghebbenden, die moeilijkheden onder-
vinden met betrekking tot de invoer van goederen
uit België, zich met haar in-verbinding te stellen,
opdat kan worden nagegaan of hiervoor maatrege-
len te treffen zijn.

INLICHTINGEN OVER FAMILIE ~ '
BUITEN NEDERLAND.

De lezer weet, dat hiervoor het Ned. Rode Kruis
zijn bemiddeling verleent en ontelbaren hebben
hiervan reeds dankbaar gebruik gemaakt. Tot nu
toe was "het nodig, dat men zich naar het Rode
Kruis afd. Haarlem begaf. Die reis wordt U nu, be-
spaard. De afd. Zandvoort kan U nu helpen. Men
wende zich daarvoor tot den heer Wijnne in de
Zandv. Apotheek, Haltestraat 8.

„HOOGELAND"

Morgen, Zaterdag 29 Sept. organiseert de Re-
classeringvereniging „Het Hoogeland" haar jaar-
lijkse collecte. Collectanten (trices) kunnen zich nog
melden bij mej. N. de Vries, Haltestraat 55.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"

A.s. Woensdag 7.30 uur repetitie in „Ons Huis".
Ieder wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. De
accordeon-afdeling krijgt nader bericht. '

Nieuwe leden zijn steeds welkom.

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen.

N. V* S. Waterdrinker

èilt daar?
Dr.Scholls

voetverbeter-
apparaten

Steunzolen worden geheel naar de voet gesteld.
Leverancier van Zandvoorts Ziekenfonds en Zie-
kenfonds Ziekenzorg.

Alph» Sprengers
Grote Krocht 13
Telefoon 2106
Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

*

*

*

Als de baby in den Haag voorzien was geweest van

een ID E N T I T E IT SPL A AT J E had dit de

betrokkenen veel onaangenaamheden bespaard.

UlILlEm IGEBTETlBOr
GEB. IZi-3-'O^
fiCHTÈRLUEQ'l
zbnövoocrr

&

4>

BESTEL UW IDENTITEITSPLAATJE N U !
zowel voor uw kinderen als voor uzelf!

PRIJS 35 CENT, geheel metaal met de naam
erin geëtst!

GEBTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l

Kousen

Hefc adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Bulk- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L, BUAUBOER
HALTESTBAAT 46

Telefoon 2392

Warmwaterzakken
en Kurkwol

POST- EN TELEGRAAFKANTOOR.
Het postkantoor is opengesteld op werkdagen voor:
a. Zegelverkoop van 8-19.30. Zaterdags tot 16. Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, Omzet-
zegels en Statistiekzegels alleen van 9-16.

b. Pakketpost van 8-19.30. Zaterdags tot 16.
c. Postwisseldienst, Quitantiedienst, Postchèque-

en Girodienst, Rijksverzekeringsbank, van 8.30-
15.00.

d. Rijkspostspaarbank, Belastingdienst, van 9-19.30
Zaterdags tot 16.

e. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9-14. Za-
terdags niet.
Het telegraafkantoor is geopend van 8-20 uur.
Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat
de gelegenheid tot telefoneeren doorloopend dagen,
nacht. Voor niet-aangeslotenen eveneens in de cel-
len geplaatst: Kerkplein, Stationsplein, Boulevard
Paulus Loot en Kostverlorenstraat hoek Zandvoort-
schelaan.

Zon- en Feestdagen:
Het Post- en Telegraaf-kantoor is opengesteld van
8-9. Vanaf l Juli-1-September voor telegraaf ook
van 13-14.
Gelegenheid tot afhalen der correspondentie van
9-9.30.

S

BUSLICHTINGEN HOOFDFOSTKANTOOR:
Werkdagen: 6.30, 9.30,11.30, 17.30, 20.30.
Zon- en feestdagen: 6.30.

BIJ-BUSSEN:
Werkdagen: 5.15, 8.15, 10.15, 16.15 Cextra lichting),
19.15.
Zon- en feestdagen: 5.15.

POSTZEGELAUTOMATEN.
Aanwezig aan het Postkantoor en aan den zuide-
lijken muur van het Station op het Stationsplein.
Verkrijgbaar zegels van li/« en 5. cents. Aan het
Postkantoor bovendien een briefkaartautomaat.

SPREEKUREN:
C. A. VAN PRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef.
2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.

C. A. H. GERKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon 2499,
Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.

C. J. TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058.
Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur.

MEVR. DIJKSTRA, arts. Spreekuur: 1-2 uur. Clara
Stichting, Kostverlorenstraat 93, telefoon 2177.

W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag
7-8 uur.

A. A. NORDEN, Tandarts, Kostverlorenstraat 49,
telefoon 2619. Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6 en
7-8 uur n.m.; Zaterdag 2-6 uur n.m.

TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlO-11.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak.

INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.

BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken
Donderdagmorgen van 10-11 uur.

DIERENHULP, afd. Zandvoort v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adviseur Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag- en
Vrijdagmiddag 4-4.30 uur. Secretariaat: Haltestr.51



• r <»
sa De 30e September hopen onze geliefde ouders 9

H. BOS

E. BOS-VAN DEN BOS
•-de dag te herdenken, dat zij voor 25 Jaar
in het huwelijk traden.

Hun dankbare- kinderen,

Zandvoort, 16 September 1940
Grote Krocht 27.

Heden overleed tot onze diepe droefheid,
zacht en kalm, onze Vrouw, Moeder, Be-
huwdmoeder, Grootmoeder en Overgroot-
moeder

JANSJE ZWEMMER-SCHAAP
in de ouderdom van 73 jaar.

J. Zwemmer.
M. Kraaijenoord-Zwemmer.
A. Kraaijenoord.
J. Zwemmer.
M. Zwemmer-Schaap.
C. Zwemmer.
A. Zwemmer-Geest.

^ W. Zwemmer.
J. Zwemmer-Hoolwerff.
P. Keur-Zwemmer.

. A. Keur.
J. Bakkenhoven-Zwemmer.
W. Bakkenhoven.
A. Dorsman-Zwemmer.
A. Dorsman.
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Zandvoorfc, 23 September 1940.
Kruisweg 14.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
.Donderdag 26 September op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Hiermede geven w« ken-
nis van de geboorte van
.onzen zoon

B. Dreese-Citroen.
G. Dreese.

Zandvoort, 23 Sept. 1940
Kostverlorenstraat 23.

DANKBETUIGING.
Tjangs deze weg zeggen
wij allen onze hartelijke
«Jank voor de vele blijken
van belangstelling die wij
bij ons huwelijk mochten
ondervinden.

Er. van Woudenberg.
C. van Woudenberg-

de Jong.
•Zandvoort, Sept. 1940,
Stationsstraat 14.

DANKBETUIGING
Hiermed'e zeggen wij
dank aan Dr. Tichelaar
voor de goede zorgen,
ondervonden bij ziekte
«n overlijden van
JANSJE-ZWEMMER-

SCHAATP.
Uit aller naam,
J. Zwemmer.

•Zandvoort, Sept. 1940.
Kruisweg 14.

TE KOOP:
JAARSMA HAARD

en een kachel.
.Wilhelminaweg 23.

TE KOOP:
2-PERS.-LEDIKANX

met staal- en kapokma-
tras. Prijs ƒ 25.-.
Adres Ie bevragen aan
Gertenbachs Drukkerij

,TE KOOP:
GOEDE PIANO m. kruk

J 30.; houten tuin-ameu-
blement best. uit 3 stoe-
len en. tafel ƒ 10.— Burg.
JSngelbertsstraat 56.

'TE HUUR:
GEM. BOVENHUIS

bev. 3 kam. en keuken.
Adres: KostverLstr. 3.

TE KOOP:
•Gasfornuis, slaapk.-am.;
vloerbedekking en keu-
kengerei, alles in goede
staat, billijk te koop.
Adres: Brederodestr. 25.

TE HUUR:
ONG. KL. BOVENHUIS
voor kl. gezin, met groot
zonnig plat. ƒ 2,50 p. w.
Bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41131 (in de bus)

TE HUUR: VRIJ GEM.
BOVENHUIS, bev. 3 ka-
mers en keuken. Prijs
zeer billijk. Te bevragen
Sigarenmag. „Oorona",
Zeestraat 17, tel. 2894.

ROYAL SCHRIJF-
MACHINE in pri-

ma staat, billijk te koop
aangeb. Hogeweg 57zw.

Voor blijvend TE HUUR
GEVRAAGD door solide
huurders EENVOUDIG
VRIJ HUISJE, bev. 4
kamers, badkamer, zol-
der of kelder en keuken;
tuin. Huurprijs ƒ 25p.m.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Dnikkerü
ond. no 41132 (in de bus)

TE KOOP: een BRUIN
HAARDKACHELTJE

met plaat ƒ10,—.
Versteege Dorpsplein.

ZANDVOORT

Openbare verkoping
t.o.v. Notaris D. M. Klij-
zing te Haarlem op Don-
derdag 17 October 1940,
's middags om 2 uur in
„Ons Huis" aan het
Dorpsplein te Zandvoort,
van:

het erfpachtsrecht tot
31 October 2002 van
de grond met het daar
op gebouwde WINKEL-
en WOONHUIS aaft
de Haltestraat nr. 48
Zandvoort, groot 1.28
Are.

Bezichtiging Dinsdag en
Donderdag 2-4 uur.
Betaling der koopsom
uiterlijk 28 Nov. 1940.
Canon ƒ 60,10 p.j. An-
dere lasten ƒ 73,99 p.j.
Nadere inlichtingen bij
Notaris D. M. Klijzingte
Haarlem, Wlilhelmina-
straat 61-63.

HELPSTER
openbare Fröbelschool

Aan de openbare school voor voorbereidend
lager onderwijs alhier wordt per l November
a.s. gevraagd een helpster. Diploma ver-
eischt. Salaris ƒ 350,— per jaar. Sollicitaties
aan den burgemeester vóór 5 October a.s.
Geen bezoek.
Zandvoort, 25 September 1940.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

Automobielmonteur
De gemeente Zandvoort vraagt voor spoedige in-
diensttreding op arbeidscontract een AUTO-
MOBIELMONTEUR. Aanvangsloon ƒ 31,56 p. week.
Sollicitaties bij den Directeur van publieke werken
vóór 7 October 1940.

TE KOOP GEVRAAGD:

gedeeltelijke of gehele inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
blUüke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
•voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
•Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

„DE WAAG"
biedt U een greep uit vrije artikelen aan

BORDUURKLEDEN
BORDUURNACHTZAKKEN
BORDUUROVERHANDDOEKEN
enz.
KANTEN KLEEDJES
SIERKLEEDJES
HANDWEEFTAFELKLEDEN
KRAAGJES
SHAWLS
KNOPEN, GESPEN
BRETELS, SOKKENHOUDERS
DASSEN
GORDELS, BANDAGES
JARRETELS
CORSETTEN, BUSTEHOUDERS
Alle BABY-ARTIKELEN en KLEDING voor kin-
deren beneden 3 jaar.

In alle genoemde artikelen
IW EEN GEWELDIGE KEUZE ~9B

Verder een uitgebreide sortering in -
KOUSEN, SOKKEN, OVERHEMDEN, LAKENS,
SLOPEN, TAFELGOEDEREN, SCHORTEN, MOL-
TONDEKENS, enz. enz.
Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ l,— aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Met het oog op de verduistering:
SLUITING OM KWART VOOR ACHT

Manufacturenmagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

Met't oog op de verduistering
is Leesbibliotheek „Gelria"

BESLIST *s avonds na 8 uur gesloten
en des Zaterdags na 9 uur.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1

Gezelligheid kent geen tijd
Met GRAMOFOONPLATEN van Uw eigen keuze
beleeft U de werkelijkheid van dit spreekwoord.

De'lange winteravonden kunt U gezellig doorbren-
gen met uw eigen lievelingsmuziek.

Neemt nu een electrisch pick-up-apparaat
bij Uw radiotoestel!

In prijzen van ƒ 35,—, ƒ 44,—, ƒ 56,—.
Desgewenst in huurkoop.
Vraagt .U eens inlichtingen bij onzen vertegen-
woordiger:

H. Hildering, Kerkstr. 23, Tel. 2107

N.V. Hees & Co
Kruisstraat 33, Haarlem

Besteed tlw geld
GOED!

voor artikelen, die vrij van punten zijn.

Corsetten
Bustehouders
Jarretelgordels

in uitgebreide zin. Voor ieder figuur het juiste
model.

Natuurzijden kousen
Kraagjes, Jabots, Ceintuurs, de laatste snufjes!

Het Koopjeshuis
Kerkstraat 33-34, Telefoon 2931

NU VLEES ZONDER BON

LAMSVLEES
l ons GEKOOKTE WORST
i/., pond LEVERWORST ..
l'ons PEKELVLEES .. ..

14 et
25 et
20 et

STEENSMA'S
MODELVLEESHOUWERIJ
Schoolstraat 3, bij de Haltestraat — Telefoon 2703

HET adres voor ieder is

't Wonder van Zandvoort"
VERDUISTERINGPAPIER, 2.20 m. breed
VERDUISTERINGPAPIER, 100 cm breed
PRIMA HANGSLOTEN, spotprijs vanaf
HAMSTERFLESSEN
Alleen bij 3 stuks, KOP en SCHOTELS .
KACHELZEILTJES, vanaf
KOLENKITTEN
HAKBIJLTJES
KACHELHAAKJES
TUBE ZWARTE KAT

25 et
13 et
..8 Ct
45 Ct
60 Ct
25 Ct
85 Ct
75 Ct
10 Ct
12 Ct

Geen zorgen voor de zeepdistributie!
Een pak TRIPQ geeft uitkomst!!
Zonder bon

Pracht tafel- thee- en ontbijtservïezert
CRÈME KEUKENS en KEUKENKASTEN

MOOIE SORTERING SPEELGOEDER EN
In LEDERWAREN brengen wij prima grote en
kleine Damestassen, Heren- en Dames Portemon-
naies, Kap- en Manicuredozen.

Ziet de etalages!

Haltestraat 7 - Swaluëstraat 9 - Telef. 2418

Leuke jongens en meisjes (6-12 jaar) kunnen nog
ingeschreven, worden voor de

Revue voor kinderen, door kinderen
Goed dansonderrieht, actie, zang.

Gymnastiek voor dames
(van led. leeft.) Prettige oefeningen tot het be-
houden of verkrijgen van een goed figuur.
Clubjes voor beginnelingen en gevorderden. '

Ballet, Rhythmische gymnastiek
voor meisjes (12-16 jaar)

MODERNE DANSEN
Prïvé-Onderrïcht op nader overeen te komen uren.

DANSSTUDIO Mevr* LÏLY ORGODET
Kostverlorenstraat 36, telefoon 2079 gedipl. danslerares.

THEATER
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 28 Sept. t.m. Donderdag 3 Oct.

iedere avond aanvang 7.15 uur.
Einde der voorstelling 9.30 uur
Opvoering van een groot glans-programma!

BENJAM1NO GIGLI

Onsterfelijke melodieën - , Virtuoze zang. — Een
muzikale openbaring met Kathe von Nagy.
In het middelpunt van het schitterende muziek-
filmwerk „Ave Maria", de film met Italié's onster-
felijke melodieën, staat de unieke onovertrefbare
stem van den phenomenalen kunstenaar Benja-
mino Gigli. — De film waar pers en publiek en-
thousiast over zün!

Als extra attractie in ons voorprogramma de Hol-
landse 1-acter:

HET LIED VAN DE STRAAT

In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Toegang boven 18 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, ''Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE
Opvoering van een machtig filmwerk uit het oer-
woud

Vliegende schaduwen
De wereldberoemde Udet-film over Donker Afrika.
De film welke U met ademloze spanning zult
volgen. - Entree 20-30 en 40 cent.

!̂

TE KOOP:
Prima geyser, 3 vloerkleden, 4 slaapkamerkleden,
prima electr. wasmachine, z.g.a.n., mooi schrijfbu-
reau, prachtig notenhout damesschrijfbureau, eet-
kamer-ameublement, pracht slaapkamerameubl.,
mooi salon-ameubl., 2-pers. opklapbed met om-
bouw, 2 pracht haarden, mooi geëmailleerd kolen-
fornuis. KOSTVERLORENSTRAAT 30-

MET DE KOUDE
moet men zich warme kleden.
Besteed uw punten voor

KWALITEIT WOL
Grote sortering Wol en Handwerken, Wollen Kin-
kousen, Wollen- en Fantasie Handschoenen.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.

Vele puntvrije artikelen!

Magazijn XIBELLE"
GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch
ï T ïf NTflTTIH I?i* J* Ixi^vJiloK

37 Halfestraat 37
naast Bakkerij Bood. Tel. 2891

Botcrhamworst Leverworst
Kips Leverworst Faarderookvlees
Tongeworst
Bloedworst

Osserookvlees
Schouderham
enz. enz.

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

ELEGTRICITEIT
I O P ELK GEBIED!

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

GEEN VLEESGEBREK!
Eet daarom "%

Verkrijgbaar

Slagerij J, Bakker& Zoon
KLEINE KROCHT l TELEFOON 2432



DAMES, Stelt U pr«s op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

HOE KOOK IK ZUINIG OP GAS!
lo. Plaats de pannen met inhoud geheel gereed

op het fornuis, alvorens het gas aan te steken.
Het gas ontwikkelt na ontsteking dadelijk zijn

volle warmte. Hiervan dient men dus direct ge-
fcruik te maken.

2o. Breng de inhoud van de pan met de volle
vlam aan de kook. Hoofdkraan en comfoorkraan
moeten hiervoor geheel zijn geopend.

Op die manier wordt de kooktemperatuur het
vlugst bereikt, met het minste gasverbruik.

3o. Temper bij het gebruik van kleine pannen
de gasvlam steeds zover, dat hij binnen de bodem-
omtrek van de pan blijft.

Het gasverbruik wordt by te grote vlam hoger
dan nodig is, terwijl de krans yan vlammen, die
om de panbodem slaat, de zijwand en oren van de
pan sterk oververhit. Dit geeft tot aanbranden van
-de spijzen aan de zijkant der pan aanleiding.

4o. Temper het gas direct, wanneer de inhoud
van de pan kookt. Laat de spijzen zachtjes door-
koken en gaar worden met de getemperde gasvlam.

Met de volle gasvlam zijn de spijzen op kook-
temperatuur ( 100 gr. C.) gebracht. Laten door-
koken met volle vlam heeft niet als gevolg hét eer-
der gaarworden der spijzen, aangezien de tempe-
ratuur in normale omstandigheden niet boven
100 gr. C. kan stijgen. De overmatig toegevoerde
warmte wordt gebruikt om het water te verdam-
pen. U ruikt etensluchtjes door het gehele,huis,
krjjgt een vochtige keuken en hebt last van over-
koken en aanbranden. De getemperde gasvlam is
in staat om de kooktemperatuur van 100 gr. te
handhaven, zonder het water overmatig te ver-
dampen. Dit is dus juist de goede stand om de ge-
rechten te laten gaarworden. De getemperde gas-
vlam (zuinigheidsbrander, spaarbrander) gebrui&t
i/„—i/]n van de hoeveelheid gas van de grote vlam.

5o. Kook altijd met het deksel op de pan. Hier-
door blijft de warme waterdamp, die noodzakelijk
is voor het gaarkoken der spijzen, in de pan. Neemt
men het deksel van de pan af, dan ontsnapt de
waterdamp. Dit heeft tengevolge, dat de spijzen af-
koelen en van de kook raken.

Met de grote vlam moeten de spijzen dan weer
aan de kook gebracht worden. Koken zonder deksel
is zeer onzuinig wat gasverbruik betreft. Boven-
dien geeft het eveneens nadelen van etensdampen
en vocht.

60. De pan mag het kookgat van het fornuis of
comfoor wel bedekken, doch nooit afsluiten.

De vlam staat zijn warmte voor een groot deel
aan de panbodem af. De warme verbrandings-
pr^ducten, die door de gasvlam worden ontwikkeld,
stijgen naar boven, langs de pan, die op de vlam
is"'geplaatst. Zodoende wordt de pan door «en
„warmltemantel" omgeven, die afkoeling van de
pan tegengaat.

Wordt het kookgat van het fornuis door de pan-
bodem afgesloten, dan kan de warmte niet opstij-
gen, doch moet een uitweg vinden onder de boven-
plaat van' het fornuis. Deze wordt zeer heet, met
de practische bezwaren daaraan verbonden, terwijl
er een grotere vlam nodig is, om de inhoud van de
pan op kooktemperatuur te houden.

In dat geval moet men een losse ribbenring ge-
bruiken. De meeste comforen en moderne fornui-
zen zijn van vaste verhoogde ribben voorzien, of
de losse ringen worden met het fornuis méégele-
verd.

7o. De goedgestelde gasvlam is het zuinigst in
het gebruik.

De goed geregelde, goed schoongehouden gas-
forander vertoont een vlam, die overal gelijk van
grootte is, die rustig brandt, zonder suizen en heen
en weer wapperen, zonder gele punten, met duide-
lijk zichtbare groene kern.

De grote vlam, noch de spaarvlam mag kunnen
uitwaaien of inslaan. De 1-anggerekte vlam met
onduidelijke kern is niet zo heet als de korte,
krachtige vlam met scherpe kern. Zorg er dus voor,
dat de vlammen goed afgesteld zijn. Indien dit
niet het geval is, laat uw loodgieter uw comfoor of
fôrnuisbranders dan nazien!

80. Gebruik de „sterkbrander" slechts voor grote
pannen. Een sterkbrander is een brander van gro-
tere afmeting, die dus. een vlam met grotere mid-
delh'jn geeft. Voor een kleine pan is hij onvoor-
dejig in het gebruik, terwijl het aanwarmen niet
noémenswaard vlugger gaat.

9o. Kookt uw gerechten met zo min mogelijK
•water.

lOo. Stapel zo mogelijk twee pannen op elkaar,
nadat de inhoud van beide pannen aan de kook
gebracht is. Op die manier kunt U twee gerechten
op één gasvlam gaarmaken.

Zie ook het artikel dat wij volgende week over
het zuinig koken op gas zullen publiceren.

VERKOOPT nu uw

oud Goud en oud Zilver
tegen de hoogste waarde!
bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 29 Sept. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK BV HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 29 Sept. 10 uur: de heer D. van der Plas
theol. student.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 29 Sept. 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 29 Sept. 10.30 uur: Prof. G. A. v.d. Bergh
van Eysinga van Bloemendaal.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBAND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer M, C, Draaijer van Haarlem.

!•;' NED. ISR. GEMEENTE
'Vrijdag aanvang v.d. Sabbath 7 uur.
..Zaterdag leeroefening 8.30 uur, middagdienst 2.15
' Zaterdag 28 Sept. Einde v.d. Sabbath 8.09 uur.

Aannemer van
SCHILDERWERKEN

— tegen billijke prijzen.

Gebruik voor inleggen van eieren t

WITKALK
Schildersbedrijf
i€. wan ü&r Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Stelt U in het bezit
van één van onderstaande

RADIO-TOESTELLEN
Philips
Erres
Mende

1940-1941
vanaf f 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

Nu het kouder wordt en de brandstof schaars is,
niets beter dan een
eloctrischG mork-kachol
VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/2 et
VERDUISTERIHGSKAPJES 9—15—20 et
VEBDUrSTEBINGS-PHILIPS-LAMPEN .. 65 et
VEBDU1STEBINGS-SPLENDOB-LAMPEN 75 et

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Een pracht sortering

LUXE ARTIKELEN

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

^

Dansinstituut

J. STOL J r.

Door onoverkomelijke bezwaren zijn

af/e
dans-inschrijvingen

van bovengenoemd instituut

uitgesteld

Veilinggebouw „Da Witte Zwaan"

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

NETTE JUFFROUW vervaardigt

NAAI- EN VERSTELWERK
Ook het maken van Japonnen naar maat,
Zomerjapon ƒ 2,50. Stoffen japon ƒ 3,50

R. Misdorp, Brederodestr. 29
v.h. Tramstraat 24, gew. naaister fa. Hirsch

ZE ÏS ER WEER
die

fijngekruide

speculaas
30 cent per half pond

M. J. BALK
HOGEWEG 26, telefoon 2989

Bronkhorst heeft

vetieren werklaarzen
en waterlaarzen

Bronkhorst; Haltestraat 21
op het hoekje

KACHELzeiltjes 29 et
KOLENKITTEN 85 et
COCOSLOPER, per meter .. 98 et
STERKE DEURMATJES .. 55 et

Verduisteringpapier, l m. breed 10 et
Verduisteringpapier, 120 cm br. 12 et

Ziet de etalages

H. PASVEER
HALTESTBAAT 27 - Telefoon 2S1U

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th." BOTMAN. (Nadruk verboden)

52. Van Baren was zijn hele leven
Al in de schilderkunst bedreven;
'Zo was hij dan op zeek're keer
Druk met penselen in de weer;
Hij maakte letters, sieriyk rond',
Die Jim natuurlijk prachtig vond;
Jim dacht: „Dat wil ik ook wel leren!
Ik ga het morgen ook proberen!"

53. Wat of het toch wel wezen mocht,
Hetgeen de man zo moeizaam wrocht?
Wel, hij was, wegens slapte in zaken
Aan 't etalagekaarten maken!
Toen 't klaar was, zeemde hij zijn ruit
En stalde al zijn waren uit;
De kaarten werden keurig net
Er midden tussenin gezet.

54. Maar d' and're dag — vroeg opgestaan —
Is Jim aan 't schilderen gegaan!
Hjj nam. de kaarten een voor een
En smeerde inkt er overheen
Ach, ieder die de winkel zag,
Sloeg bijna dubbel van de lach!
Waarom, zo vraag je? Wel, dat blijkt,
Wanneer je 't plaatje goed bekijkt.

Bestel bij
Gertenbachs Drukkery

uw Identiteitsplaatje
geheel metaal a 35 cent
zowel voor u zelf als voor
uw kinderen.
ZIET DE ETALAGE
ACHTERWEG l

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ja-
cobönestraat 10, Haarlem
kantoor 9-5, 's av. 7-9,
Advies ƒ l,—.

PAT HAD U NIET GEDACHT
>dat uw achoenijas na
Ilin. als n l e u'w kondsn

- wordan noropnreord. Dat
l» Kat wïrk. dal "«n «'t
Relljke ,,«olio»omaka»"
maakt. . . .

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

Lange donkere avonden !!
, Deze avonden vliegen om, maar . . . dan eerst naar

Gortenhachs lee&bihliothook „G E L R l A"
om zo'n GEZELLIG BOEK.

Voor oud en jong grote keuze

3172 Ayrcs, Kuby. Een meisje reist naar het geluk.
3182 Baxter, G. O., De drie krussen.
3170 Berry, B. A., De verloren goudmijn.
3184 Charteris, teslie. Dievenkermls.
3377 Cole, Jaekson. Een schurk als voorman.
3169 Grecory, J. Het geheim van de rancho.
3180 Havank. De schaduw grijpt In.
3168 Henny, I. Hoogtepunt.
3181 Hervey, H. Het lokkende leven.
3176 Hough, E. De weg van een man.
3178 Jenkins, W. Sheriff buiten de wet.
3186 Joscelyn, A. De gevleugelde dood.
3183 Mens, Jan. De gouden reael.
3179 Pherson, M. G., Een prins harfcetroef,
3171 Richmond, G. S. Nancy's ideaal.
3185 Rowlands, E. A. Wat altijd blijft.
3175 Strong, S. C. Privé secretaresse plus..
3167 Wayne, P. De vluchtende erfgename.

ACHTERWEG 1 Geopend tot 8 uur; Zaterdags tot 9 uur
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZAND VOORT OFFICIËLE BADCOURANX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
TOOT Zanflvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446
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STOFFELIJKE ARMOEDE
OF WELVAART ?

Voor een eetinrichting -stond dezer dftgen
een bleke jongeman, me-t hunkerende ogen
te staren naar de uitgestalde gerechten. Hij
snoof met begeren '-de kook- en brandlucht
op. Zijn schoenen '*varen meer gat dan
schoen. Zijn jas en foroek waren todden.
Dat was er één uit-aeer, zeer velesi in wei-
varend Nederland, Siet land van rn-est, melk
en honing.

In de .rjj wachtenden op een .identiteits-
kaart v-ertelde een vrouw van -haar le'ed.
Haar man was al jaren werkloos; zij had
de grootste moeite om met haar gezin (8
kinderen) rond A.e komen. Haar grote jon-
gens en -ook de ^kleineren vroegen om meer
brood, snaar .zij-had niet alleen-niet voldoen-
de bosmen, .maai .ook geen geld om goed
voedsel te kopen. In jaren al -was van het
gezift .geen foto genomen emrtu mankeerde
natuurlijk ihelemaal het geld >esn van allen
boven de vijftienjarige leeftijd een foto te
latei? imaken. Dat -was één van de zeer, zeer
velen in ihet wette Nederland, vdie o zo graag
werisen willen \voor hun brood en wier eisen
zich alleen uitstrekken naar woldoende eten,,,
wat trusteen geluk. Dat geval staat niet op
zichzelf in Nederland, dat zo rijk is aan
natuurschoon, dat voldoende voedsel voor
allen !kan-voortbrengen .en alwaar het groot- v
ste gebod ̂ van Christus:

.„Hebt'Gou i lief met gefceei uw hart, ver-
stand i en ziel en den naaste als uzelvé" ,

dag ,aan idag gepreekt wor'dt, maar met de';
voeten wordt getreden. *

SÊaffelijkeien dus,ook geestelijke armoede, <
waar 'je maar rond kijkt. Schrijnende armoe- •
de en schrijnende •tegenstellingen. Hemelter-.
geïnd.'Waarom?-Omdat men de stof niet'be-i
heesst, i omdat <men >de -materie geringschat, •
omdat men iedereen, ondanks de meest'
schone theorie-van'broederschap, maar aan
zija 'lot .overlaat. "De gelijkenis van den.'
Banaihartigen Samaritaan is-vatidaag de.dag'
van '.grote'betekenis

Men vertikte.hetiblij&baar inihet .verleden
om feet belang der Gemeenschap £e zien als
dat van de zijnen .en .zichzelf. Eigen -belang,
of dat van -,d.e groep of ,van een *volk, was
en bleef primair. "Men hield vast. en wil zelfs
nu nog-vasthouden aan'feet eigen, veelal be-
krompen inzicht, aan de zelfgeschapen dog-
ma's van kerk i«a -vakbeweging. Men keek
en kijfct zelfs >vaak nu nog niet: langer dan
de neus lang is. 'Men deed en doet ook -nu
nog in \£Le vormen mede aan de rondedans
om het gouden kelf: werkgever ;en •sverk-
nemer, Christen ,.en niet-Ghristen, 'bedden.

• Zondags: t&eorie, in de week: zaken zijn
zaken, eer^i; ik en dan een ander ook wat.

D at alles-is verkeerd. Onze levenshouding,
ook in de week, ja alöjd, bepaalt de kracht
van ons geloof en onzs richting. Zelf -moe-
ten'wij in de.eerste plaats zijn,.zoals• wij w$-
len, dat wereld en mens eens zullen moetent
zijn en zullen warden. In -ieder ander hebben
wij den naaste fte zien ets met daden te er-
! kennen.

Het egoïsme werd en wordt met de dag
•gevoed. Dit is een gevolg vam het handhaven
der z.g.n. liberale economie, die ingesteld is
op het belang van één enkeling en niet op
dat der gemeenschap. Het is de schuld van
het nog steeds gehandhaafde .eoncurrentie-
en vwnstsysteesn. De producenten waren vrij
in de hoeveelheid, die zij wilden voortbren-
gen, de prijzen, die zij wilden vragen, de
concurrenten, die zij in de voortdurende
.-strijd om het bestaan terwiüe van zichzelve'
•wilden vernietigen, de machines, die zij ter
vervanging van de menselijke arbeidskracht
wilden aanschaffen en de medewerkers, die
zij wilden ontslaan. De productie was nïet
ingesteld op de behoeften van allen, maar
op de vraag.

Die vraag nu verminderde almeer, omdat
het inkomen, dus de koopkracht, sterk daal-
de. Men kan nu eenmaal slechts kopen, wan-
neer men koopkracht heeft, dus geld. Dies
werd de productie verminderd en zelfs het
product vernietigd. Dat is scheef. Er moet
evenwicht zijn tussen productie, consumptie
en koopkracht. De consumptie moet sterk
worden verhoogd, de vraag moet stijgen, dus'
de koopkracht toenemen. Eerst dan is het
mogelijk, om de productie te vermeer-
deren, om dus meer arbeiders aan te stellen,

om welvaart te brengen «onder allen. Dat is
een ethisaihe eis en een 'economische rnoge-
lijkheid, En dus moet 'èlat gedaan worden.
Hoe? E>opr de econonsie in te stellen op -de
behoef&en van allen.

Daartoe moet men rationeel te werk gaan,
het iïiitiatief van hei.'individu in dienst "wor-
den gesteld van de Gemeenschap, de pïo-
ducftie, consumptie en distributie centraal
worden geregeld. "Daartoe moet men -#an-
stisren op toekenning van het gelijke aandeel
in de productie. <De resultaten van de 'pro-
ductic moeten gelijkelijk verdeeld -worden
onder alle leden *der producerende Gemeen-
sohap. Waar om?

Dat is eert axioma: De behoeften van
alle mensen spruiten voort uit dezelfde na-
tuurlijke lichaamsgesteldheden en zijn der-
Sialve in hoofdzaak gelijk. Allen hebben no-
'<lig ongeveer gelijke hoeveelheden -voedsel,
kleding en dekking. En iedereen zmoet een
dak boven zija hoofd hebben.

De ongelijke verdeling der productie, zo-
als die tot nu toe werd gehuldigd en toege-
past, heeft tengevolge, dat enigen veel, ja
vaak veel meer krijgen, dan zij kunnen ge-

'bruiken, dach anderen minder, dan zij nodig
hebben en Sus zouden kunnen gebruiken.
De eersten'ïiouden over en de anderen ko-
men tekort. Dit komt neer op minder con-

•sumptie (gebruik) dan in dezelfde tijd moge-
'lijk zou geweest zijn, indien men een gelijke
verdeling'-had toegepast.

Het , vermogen van een gegeven koop-
kracht om d-e consumptie te be-vorderen, is

••recht evenredig aan de uitgebreidheid van
de verdeling der productie ,en 'het grootst

•wanneer deze gelijk verdeeld wordt tussen
alle verbruikers (dus alle inwoners) tezaam

-omdat gèlijklieid de grootst mogelijke ver-
deling geeft. Regel moet het dan ook wor-

•den, dat een volkomen gelijke verdeling
plaats heef t-van alles, wat voor "het instan'd

"houden van 'het leven nodig is. Dan wordt
'het mogelijk om het spoedigst'een zo groot
mogelijke 'hoeveelheid te laten verbruiken
'Op^ die wijze verkrijgt men dus de grootst
•mogelijke consumptie en tevens, 'om daaraan
^te'kunnen-voldoen, de grootst mogelijke pro
rductie.

Alleen een «economie, die op gelijke ver-
'deling der productie is ingesteld, Tcan leiden
'tot de grootst mogelijk productie en con
sumptie. Die, -op het belang dus der Ge-

•meenschap, ten-volle ingestelde economie za
'het mogelijk m«ken, dat iedereen arbeid en
iedereen brood 'kan verkrijgen en dus aan
allen zonder onderscheid stoffelijke welvaart
-te verzekeren.

•Stoffelijke armoede of stoffelijke wel-
•vaart? De keuze- is idunkt mij niet saioeilijk.
Het -laatste wil ten slotte iedereen wel. Wel-
nu, dan aan het werk om dat te verwezen-
lïjken. 'Die econ. wetenschap verdraagt zich
met de 'hoogst-ethische eisen, die men zich
'kan denken. De oude economische weten-
schap, waarvan 'Prof. Goudriaan eens getuig-
•de, dat zij slechts bewezen heeft niets te
•weten, maar alleen achteraf te kunnen -vast-
stellen, heeft armoede gebaard en geharad-
haafd. De nieuwe economische wetenschap
zal welvaart baren en handhaven, mits men
het -wil. De theorie der kerken, die op zich-
zelf genomen juist is en een. richtsnoer is
voor het leven, kan dan in praktijk worden
gebracht. En daarom gaat het. Dan kan men
inderdaad met zijn leven bevestigen, God en
den naaste lief te hebben, met heel zijn ver*
stand, hart en ziel. Daar moet het heen, ter-
wille van onze gezinnen en van ons zelf, ja
ter wille van heel het Nederlandse Volk.

Alle economische instellingen, die met
de ethica in botsing komen, zijn vals, hetzij
op de lange duur, hetzij op grote schaal toe-
gepast.

De tijd heeft hem in het gelijk gesteld. Wij
zitten nu met de brokstukken, maar moeten
vooruit en weer bouwen. Dus worde de koers
gewijzigd. De steven gewend.

Gezonde economie moet tevens zijn gc-
zonde ethica. Daarom is het geen toeval,
maar een logische noodzakelijkheid, dat de
grondslag voor ethica en economie dezelfde
is: Gelijkheid voor Allen! Dat is de gulden
wet, door Christus verkondigd, en bevat, op
het sociale leven toegepast, overvloed en

vrede beide* Welnu dan, de materie geor-
dend en een economische structuur toege-
past die daarop gebaseerd is. Onze kinderen
zullen dan ons dankbaar en erkentelijk zijn,
En wij hebben niet vergeefs geleefd, de tijd
begrepen.

'Geen stoffelijke armoede, maar welvaart!

HOGE ONDERSCHEIDING.
"Naar wij vernemen werd onze medewerker de

-heer H. F. Tillema door den secretaris van de
"Senaat dei- Rijksuniversiteit te Groningen in ken-
nis gesteld, dat hij in zijn vergadering van 28 Sep-
tember 1940 besloten had, op grond van zijn uit-
nemende verdiensten op het gebied van de verbete-
ring der hygiënische toestanden in Nederlands-
Indië hem het Eere-doctoraat iii de Geneeskunst
te verlenen. Promotor zal zijn Prof. G. Kapsenberg.

Dat het werk van den heer Tillema op hoge prijs
wondt gesteld blijkt wel uit deze "hoge onderschei-
ding hem toegekend door de hoogste "CTniversiteits-
kringen van de oude academiestad Groningen.

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat vanaf Maandag 7 October a.s.

het huisvuil l x per week
zal worden opgehaald

De dienst zal als volst geregeld worden:

MAANDAG. De geheele Kostverlorenstraat,
Zeestraat, HeemskerJkstraat. net
Hcinstraat en alles wat ten Noorden
daarvan ligt.

DINSDAG. De Oranjestraat, Hoogeweg en
alles wat ten Zuiden daarvan ligt met
de Dr. Gerlrestraat.

WOENSDAG. De Kerkstraat met Br. Engel-
bertsstraat tot Piet Heinstraat, ten.
Noorden van de Kerkstraat tot en met
de Rozennobelstraat, Kruisstraat,
Smedestraat, Gasthuisplein en Swaluë
straat tot Pakveldstraat en Bentveld.

DONDERDAG. Spoorstraat tot Rozennobel-
straat en alles ten Westen daarvan,
Pakveldstraat en alles tusschen de
Pakveldstraat en de Zeestraat, Halte-
straat, Groote Krocht en Heerenstraat

VRIJDAG. Tramstraat, Schoolstraat, Wil-
lemstraat, Kanaalweg en de geheele
Koningstraat, Oosterstraat en alles
ten Noorden van de Koningstraat met
Koninginneweg en de Zuïdbmirt.

ZATERDAG. Geheel Plan Noord met Haar-
lemmerstraat en de Zanflvoortsche-
laan tot no. 5J8, Julianaweg, Kegentes-
seweg, v. Stolbergweg, Emmaweg en
WUhelminaweg.

OFFICDULE BERICHTEN.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma-
ken bekend dat de bij raadsbesluit van 17 Juni 1940
no. 8 vastgestelde:

Eerste verordening tot wijziging van de ver-
ordening, 'krachtens de artikelen 6 en 9 van
de Winkelsluitingswet 1930 Stbl. no. 460, gewij-
zigd bij de wet van 27 Juli 1934, Stbl. no. 450

vanaf heden gedurende drie maanden voor een
ieder op de gemeente-secretarie ter lezing is gre-
legd.
Zandvoort, 30 September 1940.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

NEDERLANDS S W Dl E
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

voor het Koloniaal Instituut te Amsterdam.

In de diepste binnenlanden van Borneo wonen
stammen, die geen vaste woonplaatsen hebben. Zij
leven van de jacht en hetgeen het bos aan voedsel
oplevert: wilde sago, vruchten, honing, wilde var-
iens, herten, enz., enz. Hun „woning" bestaat uit
een afdak, dat onder een hoek van 45 gr. op de
grond rust. Stoelen, tafels, kasten bedden enz.
"kennen ze niet. Hun weinige eigendommen (Meren,
hoedjes, e.d.) bewaren ze in buitengewoon fraaie
eigengemaakte matten en mandjes van gevlochten
rottan (Spaans riet). Evenals alle vrouwen, siwt
de „Posnan" (zo heten die stammen) vrouw zich.
gaarne op.

BELASTINGDRUK IN NEDERLAND.
Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek te1

's-Gravenhage, Oostdmnlaan 2, is een publicatie
verschenen, betreffende de belastingdruk in Ne-
derland voor 1940-1941.

Dit Bureau heeft ook nu weer een overzicht ver-
ki-ijgbaar gesteld met behulp waarvan voor elk wil-
lekeurig inkomen of vermogen de verschuldigde
belasting kan worden vastgesteld en aldus de juist-
heid kan worden nagegaan van het aanslagbiljet.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma-
ken bekend, dat de bij raadsbesluit van 17 Juni,
1940, no. 3 vastgestelde:

Zevende verordening tot wijziging van de al-
gemeene politie-verordening van Zandvoort

vanaf heden gedurende drie maanden voor een
ieder op de gemeente-secretarie ter lezing is ge-
legd.
Zandvoort, 28 September 1940.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en het daaron-

der behorende ambtsgebied werd gedurende de
maand September ingelegd ƒ 15.337,43, terugbe-
taald ƒ 19.017,02.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 11813.

V.C. JEÜGDGEMEENSCHAP.
Onze bijeenkomst van de vorige week is niet ge-

heel volgens programma verlopen, maar is toch
voor velen van ons van betekenis geweest.

Aanstaande Zondag komen de secties weer bijeen
n de Brugstraat en in het Jeugdhuis, om half 3.
Tevens wü'zen wij er op, dat 's avonds om halr
een jeugddienst gehouden wordt, waarin de heer

J. Goorhuis voorgaat.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2356 Essen, T. van, Julianaweg 3.
877 Harpman en Menist, Parallelweg 10 (na kan-

toortü'd tfnr 2266).
128 Nyhoff, Tonny, lerares piano, Emmaweg 35.
324 Rooyen, A. J. van, Burg. Engelbertsstraat 56.

2163 Z.V.V. Zandvoort, Clubhuis Vondelstraat.

KOKEN MET WEINIG WATER.

Vruchten, groenten, aardappelen en vis kunnen
alle, op een enkele uitzondering na, zeer goed met
•weinig water worden gekookt.

Dit voedUngsoogpunt is het koken met weinig;
water van groot belang, omdat de oplosbare zouten,
en vitaminen nu niet, of althans in veel geringere
mate, in het kookwater overgaan., dan bij het ge-
bruik van ruim water. Groenten, aardappelen, enz.,
die niet worden, „afgekookt", hebben dus méér-
waarde voor het lichaam.
Door te koken met weinig water wordt tevens op de
gasrekening bespaard. Een kleine hoeveelheid wa-
ter wordt veel sneller, dus met veel minder gas tot
koken gebracht, dan een pan vol. Een kleine hoe-
veelheid water wordt ook met een. veel kleinere
.gasvlam aan de kook gehouden, dan een grote hoe-
veelheid.

Koken met ruim water vraagt 2x zoveel gas!
De verklaring, dat de spüzen met weinig, en in

vele gevallen „schijnbaar" zonder water kunnen
worden gekookt, is zéér eenvoudig.

De spijzen bevatten van nature voldoende water,
om te kunnen gaarworden.

Het weinigje toegevoegde water is slechts nodig,
om de stoom te vormen, die de spijzen gaar maakt.
Bladgroenten laten bij verwarming zoveel water
los, dat er bij de bereiding géén extra water moet
worden toegevoegd.

Daar de stoom van kokend water, evenals het
water zelf, een temperatuur van 100 gr. C. heeft,
is het zéér goed te begrijpen, dat de spijzen niet
onder water behoeven te liggen, om gaar te wor-
den. De hete stoom maakt de boven het water uit-
stekende spijzen gaar, terwijl de bereiding met noe-
menswaard langer duurt.

Het koken met weinig water is niet moeilijk, en
leidt niet tot teleurstellingen, wanneer men slechts
de volgende regels in acht neemt.

a. De pan goed gesloten houden, anders ver-
dampt er te veel water, en verdwijnt de voor het
gaarkoken noodzakelijke waterdamp.

b. De inhoud van de pan op de spaarvalm zo
zachtjes mogelijk laten doorkoken. Te grote ver-
damping kan droogkoken en aanbranden ten ge-
volge hebben.

c. Niet te kleine pannen gebruiken. De spijzen
moeten niet te hoog worden opgestapeld, daar de
damp dan naar de bovenkant te veel afkoelt.

d. Veel minder zout gebruiken, dan bij het „af-
koken" nodig was. De helft van de gebruikelijke
hoeveelheid is ruim voldoende.

e. Bladgroenten op >een getemperde gasvlam la-
ten slinken. Wanneer er voldoende vocht is losge-
laten, de groenten op de volle vlam aan de kook
brengen. De groenten af en toe omscheppen, tol;
ze gelijkmatig zijn geslonken.

f. Bij het koken van aardappelen, en „vaste
groenten", als worteltjes, boontjes, knolletjes e.d.,
de bodem van de pan goed met water bedekken.
Voor bladgroenten niet meer dan het aanhangende
water gebruiken.

Om smaakredenen worden sommige groenten
met meer water gekookt (koolsoorten, Brussels lof).
Met een deel van de smaak gaat dan echter ook
een deel van de voeding verloren. Enkele groenten
worden gelijkmatiger gaar in ruim water (bloem-
kool, asperges). Het verdient aanbeveling heb
;raentewater voor soep te gebruiken.



Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen.

N*V. S. Waterdrinker

WIE GEBRUIKTE VOOR HET EERST

Lezeressen en lezers het klinkt vreemd, maar de
beschaafde wereld heeft het lange -tijd zonder zeep
moeten stellen. TT zult terecht vragen hoe dit mo-
gehjk geweest is, maar inderdaad de geschiedenis
leert, dat zeep eerst in de 15e eeuw een bekend
•artikel genoemd mag worden en dat deze thans
onmisbare stof vóór die tijd slechts sporadisch be-
kend was. Egyptenaren, Grieken, Israëlieten, Ba-
foyloniërs, Romeinen en andere volkeren uit de
antieke wereld, kenden de zeep niet en hebben
nimmer profijt kunnen trekken van haar reinigen-
de kracht.

Hoe alles in die oude beschaving schoon werd
zonder zeep, zal wel altijd een raadsel blijven. Het
waarschijnlijkste is, dat de Romeinien met „can-
didus" niet wit maar „roomkleurig" bedoelden.

Onjuiste vertaling van bewaard gebleven litera-
tuur is vaak oorzaak geweest van de mening, dat
de antieke volkeren wel met zeep gewassen zouden
hebben; dit is echter onjuist. In de Bijbel wordt
bijv. meermalen over zeep gesproken. Nieuwere
commentaren brachten evenwel aan het licht, dat
Ihier sprake is van soda of van potas, twee minerale
stoffen, 'die, zoals bekend zal zijn, ook grote reini-
gende kracht bezitten.

De eenvoudige Egyptenaren waren vuil, alleen de
hogere standen verzorgden hun lichaam, vaak met
een verf ijmng en zorg, die ons begrip te boven gaat.
De enige algemene hygiënische maatregel bestond
hierin, dat ieder verplicht was zich van tijd tot tijd
in het heilige Nijlwater te baden .

De Grieken waren niet veel beter, zij gebruikten
bij hoge uitzondering houtas en natuurlijke soda,
•waarbij dan de bekende „looglucht" met allerlei
aromatica verdreven werd.

De Romeinen reinigden hun gezicht en handen
met oud brood terwijl zij hun vuile kleren door
slaven en slavinnen lieten wassen in rottende
tinne, een walgelijk reinigingsmiddel, dat eveneens
een sterke alkalissche reactie bezat en dus enigs-
zins als loog werkte.

De bekende Romeinse geschiedschrijver Plinius
deelt ons iets mede over een buitenlands product,
dat enigszins met zeep te vergelijken is geweest.
Hij vertelt n.l. dat de Galliërs en Germanen een
soort zalf of pomade gebruikten om hun weer-
barstige haardos te beteugelen. Zij verkregen deze
door schapenvet met water en houtas te koken. Het
is duidelijk, dat hier de allereerste zeepzieder aan
het werk geweest is. Romeinen waren dodelijk ja-
loers op de blonde en rossige haren van deze volks-
stammen, ze spraken van „goudlokkige Goden-
kinderen'' en trachten intussen ceze welige haar-
dossen te imiteren door het besta-ooien met stol-
goud. Oe Germaanse haarpomade vond intussen
grote aftrek te Rome en werd peperduur verkocht,
want men verkeerde in de onjuiste mening, dat
[hiermede donkere haren tot blonde lokken gebleekt
fconden worden. De ijdele matrones hebben er haar
liaren grondig mee bedorven en te laat moesten
ze ervaren, dat rossig haar niet door uitbleken was
te verkrijgen, maai- dat het „in de familie" moest
zitten om duurzaam te zijn.

Een andere geschiedschrijver, Martialis, vriend
van Keizer Domitianus, verhaalt ons iets dergelijks.
Te Mattiacum (het tegenwoordige Wiesbaden) za-
gen de legioenen, dat de hoogblonde en rossige
Cimbren en Teutonen hun vuile haardos niet gei-
Èenvet en houtas insmeerden. Klevend van de po-
made sprongen zij te water.... weldra was er wei-
nig meer van hun hoofd te zien door een vreemd-
scbrtige schuimvorming en wanneer deze koene
zwemmers of zwemsters rustig de zon op hun haar-
dos lieten schijnen, was het, of deze glans vast-
ïiield, tenminste het gehele leger stond versteld
over deze prachtige goudgele lokken. Allerlei spe-
culanten maakten deze haarzeep na en verkochten
•weldra een dergelrjk smeerseltje als „Pilae Ma-
tiacae" of „Spuma caustica Batava". Een merk-
waardige mededeling is nog, dat de pomade uit
Gallië hard geweest zou zijn en uit Cimbrenland
zacht. Dit is volkomen in overeenstemming met
de -werkelijkheid. Aan de Middellandse Zeekust ge-
toruikt men as van zeeplanten, die zeer rijk is aan
natronzouten en in liet houtrijke Duitsland daar-
entegen as van beukebomen, die juist sterk kalium-
houdend is. In het eerste geval zouden dus de har-
de natronzepen gevormd zijn geweest en in het
tweede geval de zachte kalizepen.
. Een belangrijke zeepindustrie ontstond metter-

tijd in Marsilia (het tegenwoordige Marseille). As
van zeepplanten leverde de loogzouten en de olij-
vencultuur gaf overvloedig de vette olie. Nog is de
Marsiliaanse zeep bekend, hier kunnen wy dus met
recht van een eeuwenoud product spreken.

r In de 15e eeuw horen wij veel van een Italiaanse
zeepindustrie. De Kruisvaarders maakten reclame
voor dit product en weldra werden grote hoeveel-
ïieden uit Venetië, Genua en Sacona (zeepstad)
naar meer Noordelijke streken verzonden. De be-
roemde zeep uit Marseille dreigde verdrongen te
worden. Deze belangrijke industrie werd echter la-
ter door Minister Colbert voorgoed gegrondvest.
Frankrijk leverde dan ook de allereerste toiletzeep.
Een grote verbetering van de zeepindustrie bracht
de vinding van Leblanc, waardoor men de beschik-
king kreeg- over grote hoeveelheden soda.

Onze grootouders gaven de voorkeur aan hetge-
briük van olie en loog, waardoor de zeep uit deze
twee grondbestanddelen spontaan gevoi-md werd.

Oudtijds werden grote hoeveelheden hennepolie
tot weke zeep verwerkt. Dit product was groen, de
bekende „groene zeep", een onmisbaar hulpmiddel
in keuken en waslokaal. Later werden ook allerlei
andere oliën tot zeep verwerkt, waardoor de gele
zachte zeep ter markt kwam. Het publiek wilde
aanvankelijk van deze nieuwe kleur niets weten en
eiste de van ouds bekende „groene zeep". De zieder
moest zich aanvankelijk wel aan de klanten storen
en.... kleurde z\jn gele zeep met indigo groen
Toen was het vooroordeel verdwenen.

Met een enkele woord willen wij ten slotte nog- de
nadruk leggen op de hygiënische betekenis van de
zeep. De strijd tegen vervuiling en besmetting boek-
te zijn grootste successen, sinds de zeep algemeen
goed is geworden. Wat zou een ziekenhuis of ope-
ratiekamer zijn zonder zeep? Zelfs kan men zeggen,
dat de zeep in de strijd tegen bacteriën en ziekte-
kiemen een veel sterker wapen is gebleken dan tal
van ontsmettingsmiddelen. Immers hierbij berust
de werking op het doden of bedwelmen der kiemen,
zeep is het middel om al deze belagers van de ge-
zondheid te doen uitgleden. Ze kunnen zich niet
langer op de been houden en met het zeepwater,
dat alle vuil en vetresten emulgeert, komen ze na
kortere of langere reis terecht in riool of rivier,
waar allerlei micro-organismen als algen, diatome-
ën en andere bacterieverslinders korte metten niet
hen maken.

Dr. M. WAGENAAR.
Uit: „Het Kompas"

VERKOOPT nu uw

oud^Goud en oud Zilver
tegen" de hoogste waarde!
bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

VOOR DE WILD-ETERS:

Hazen, fazanten, wilde eenden, duinkonijnen
Soepkippen - Braadkippen - Poulardes

WILDHANDEL D. VISSER
Haltestraat 34 - Telefoon 2025

VARA Afdeling Zandvoort

Radio-luisteraars l!

Do railio-b&lasting is een foit
Dit betekent dat ALI/EN die radio-uitzendingen beluisteren, ongeacht of
zü dit doen door middel van een eigen toestel of wel door een aansluiting
op de Radio-centrale, en geen lid zijn van een omroepvereniging, ver-
plicht zullen worden bij te dragen in de kosten van de omroep. Waar-
schijnlijk per 15 October a.s. zal door middel van een Radio-retributiei-
heffing ieder die geen lid is van een omroepvereniging verplicht worden
per 3 maanden te betalen.

Sluit U dus voor 15 October aan bij de VARA
en de radio-belasting kan U niet deren l

Het lidmaatschap van de VARA kost U met inbegrip van
een abonnement óp de Radiogids 20 cent per week.

MELDT U AAN ALS LID VAN DE VARA
bij de navolgende adressen waar gij tevens alle inlichtingen kunt ferij-
gen.

Mevr. VAN DIJK-HAMEETEMAN, Burg. Beeckmanplein 8.
A. MOLENAAR, Oosterparkstraat 21
D. VAN DUIJN, Burg. Beeclonanplem 15.

« L. CITROEN, Parallelweg 23».
H. SCHOLTE, Jan Snijerplein 9a.
S. BRONKHORST, Brugstraat 3. ^
Bezorger Radiogids J. VAN DUIJN, Marisstraat 45.

DISTRIBUTIE van
winterjassen en
wintermantels

Het Distributiekantoor te Zandvoort inaakt
bekend, dat iedere houder of houdster van
een textielkaart in de gelegenheid wordt ge-
steld één heerencostuum óf één wollen deken
óf één wintermantel óf één winterjas (da-
mes-, heeren-, kinderenr) in te leveren.

De heerencostuums, jassen, mantels en
wollen dekens, welke worden ingeleverd,
moeten in goeden staat, verkeeren, dus niet
bijna versleten, terwijl bovendien, indien,
zulks noodzakelijk mocht worden geoordeeld,
kan worden geëischt, dat deze chemisch ge-
reinigd, ontvlekt en opgeperst zijn.

Bij het inleveren dient de gewone textiel-
kaart, de distributiestamkaart, alsmede een
kleerenhanger te worden medegebracht.

Tegen afgifte van het uit te reiken inleve-
ringsbewijs kan, onder inhouding door den
leverancier van bon AA van de gewone
textielkaart, één wintermantel óf één win-
terjas worden gekocht. .

Inlevering van de goederen zal kunnen
geschieden in het Patronaatsgebouw, Groote
Krocht 41 en wel door hen, wier familie-
namen beginnen met de letters:

N t.m. Z op Donderdag- 10 October 1940
H t.m. M op Woensdag 9 October 1940
A t.m. G op Dinsdag 8 October 1940

Het lokaal zal voor het publiek geopend
zijn van 2-5 des namiddags.

De speciale aandacht wordt er op geves-
tigd, dat na 10 Oct. 1940 géén gelegenheid
meer zal bestaan tot het inleveren van bo-
venvermelde goederen.

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

M l E P V A N EGEREN
D a m e s kap ster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Paarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouder-ham

enz. enz.

Aannemer van
SCHILDERWERKEN
tegen billijke prijzen.

Gebruik voor inleggen van eieren t

WITKALK
Schildersbedrijf
K. van der Poorten
SPOORSTRAAT 22 - Telefoon 2774.

Denk om Uw figuur. Koopt daarom Uw
CORSET en BUSTEHOUDER
bij het vertrouwdst adres:

Kerkstraat 32-34
Telefoon 2931

HET KOOPJESHUIS
Deze artikelen zijn punten-vrjj.

Alles zonder bon
SPERCIEBONEN, per pond
Grote struiken ANDIJVIE.. ..
POSTELEIN, per pond
Grote bossen WORTELEN
KASSNTJBONEN, per pond ..
Grote GROENE KOOL, 2 stuks
WINTERWOBTELEN, per pond
WINTERUTEN', 2 pond ..
SLA. per krop
GEKOOKTE BIETEN, alle dagen vers
Grote BLOEMKOOL
STER-APPELEN, 2 pond
MOOIE MAAGDEPEREN, 2 pond
STOOPPEREN, 4 pond
ZUURKOOL per pond
MOOIE GOÜDREINET-APPELEN, 3
HONINGZOETE DRUIVEN, 2 pond
GESNEDEN BODE KOOL, per pond

pond

10 et
4 et
8 et
15 et
22 et
25 et
4 et
10 et
4 et
8 et
25 et
25 et
20 et
25 et
12 et
25 et
25 et
10 et

Groentehal

A. VAN STEIJNEN
GROTE KROCHT 29 TELEFOON 2770

ETUI'S voor Identiteitsbewijs en Stamkaart
OPBERGMAPPEN .voor Dïstributiekaarten

Voor het bewaren van Broodkaarten, Distri-
butiebonboekjes, Vleeskaarten, Boter- en Vet-
kaarten, Texitielkaarten, Brandstoffenkaalrten
enz. enz.

OPPLAKVELLEN voor H.H. Winkeliers
Voor de dames: Een practisch Huishoudboekje.

Om te noteren wat voor de huishouding wordi
uitgegeven en waarin de meest gebruikte arü-
kelen zijn afgedrukt. — Bruikbaar een gehee!
jaar. - Prijs 25 cent

Telefoonadministratieboekje 25 cent.

Eerste Zandvoortse Papierhandel
F. M. VAN DETJRSEN
ROZENNOBEtSTK., hoek Kleine Krocht, Tel. 250Ï

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

Philips HET IS NIET HETZELFDE
waar U uw radiotoestel koopt l

Het plaatsen van de antenne, de aanleg binnenshuis en de service kun-
nen wel eens veel te wensen overlaten.
Daarom is het van groot belang, Uw radiotoestel by ons te kopen.

Voor een ZORGVULDIGE plaatsing:
Voor VAKKUNDIGE antenne-aanleg:
Voor UITNEMENDE service:
Voor een RUSTIGE, PRETTIGE bediening moet U zijn bij:

Erres

Waldorp

N. V. H E. ES ét Co.
Kruisstraat 33, Haarlem.
Vertegenwoordiger voor Zandvoort:

H. HIliDERING, Kerkstraat 23, tel. 2107 Ekco

BRANDSTOFFENDISTRIBUTIE.
In tegenstelling met het vorige bericht deelt het

distributiekantooor mede, dat degenen, die nog niet
in het bezit zijn van brandstoffenbonnen, in de ge-
legenheid worden gesteld om deze bonnen op
Woensdag 9 October 1940 des namiddags van 2-5
uur af te halen in het Patronaatsgebouw, Groote
Krocht 41, derhalve niet aan het Distributiekantoor
Haltestraat no. 4.

Men gelieve hiervan goede nota te nemen.

MOND- EN ACCORDEONVEE.. „EXCELSIOR"
Leden, zorgt allemaal om 7.30 uur a.s. Woensdag

aanwezig te zijn. Laat niemand wegblijven. Waar-
schijnlijk: zullen de repetities voor de accordeons
op Zaterdagmiddag worden gehouden, tl krijgt
daar nog bericht over. De Vinela's worden verzocht
a.s. Woensdag om 7 uur aanwezig te zijn.

Zondagmorgen gaat niet door.

CHR. JONGEMANNENVERENIGEMG
De mobilisatieherinneringen, 'die op onze laatste

vergadering opgehaald werden, brachten voor ons
allen nog eens de gebeurtenissen van de voorbij-
gegane maanden voor ogen.

Zaterdag 5 October hopen we ons 4-jarig be-
staan op enigszins feestelijke wijze te vieren. Als
spreker komt de heer C. F. Lor, secretaris der
Prov. Commissie, terwijl verder de avond gevuld
wordt met verslagen, muziek, enz.

ZOMERSCHOEISEL NIET MEER VRIJ.
De secretaris-generaal, wnd hoofd van het de-

partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
maakt bekend, dat met ingang van heden de ver-
koop van zomerschoeisel niet meer is toegestaan,
zonder dat hiervoor een bon of vergunnen wordt
ingeleverd. De vrije verkoop van dit artikel aan het
publiek, welke tot dusverre mocht plaats vinden,
is dus thans verboden.

Tevens wordt er de aandacht op gevestigd, dat
schoeisel, hetwelk na verkregen machtiging van den
directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leer
te Amsterdam is gestempeld met de woorden „vrij
van bon" of „afgekeurd schoeisel R.H.L.", thans aan
het publiek kan worden verkocht, zonder da£ nier-
voor een bon of een vergunning behoeft te worden
ingeleverd.

EEN JEUGDLUCHTVAARTCLTJB.
Jeugd en luchtvaart, twee dingen die vast bij el-

kaar horen. De luchtvaart heeft de scheepvaart
bijna verdrongen, althans op Toet gebied van be-
langstelling ervoor. Enige jongelui hier ter plaatse
hebben zioh niet 'door de omstandigheden laten af-
schrikken en hebben het plan opgevat om een
Jeugdluchtvaartclub op te richten.

Wat zo'n Jeugdluchtvaartclub beoogt? Het bou-
wen en beproeven van en het experimenteren met
modelvliegtuigen, benevens het organiseren van
wedstrijden. Dat voornamelijk. En als men dat be-
kijkt kan men zich afvragen waarom er in Zand-
voort niet reeds zo'n club bestaat. Hoe goed leent
het landschap zich niet voor het beproeven van
eigengebouwde toestellen. Immers, het vliegverbod
geldt niet voor modelvliegtuigen, mits deze niet te
groot zijn, en niet gestart worden in de buurt van
een vliegveld.

Inlichtingen kunnen de Zandvoortse jongens ver-
krijgen bij E. A. Bodamer, Hogeweg 42 en A. Ale-
ven Jr., Kerkstraat 7.

Juist nu de lange avonden voor de deur staan
moet het pleizierig zijn de tijd te doden met het
maken van een modelvliegtuig.

Wij wensen de jongelui veel succes.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Marie Corneli, dochter van W. Dors-

man en J. M. G. E. Loos, Hogeweg 52; Elina Alijda,
dochter van H. C. Bluijs en H. I. Albrecht, Paral-
lelweg 12.

Ondertrouwd: J. Borstel en L. Koning, Hobbema-
straat 30; W. Keur en L. C. Zwemmer, Koning-
straat 31; K. A, de Boer en E. Maaswinkel, van
Speykstraat 25.

Getrouwd: W. Smit en A. Steeneker, Noordwijk.
Overleden: K. P. F. Klaje, oud 40 jaren, Kost-

verlorenstraat 105.

BUITEN GEBRUIKSTELLING VAN POST-
ZEGELS.

Met ingang van l Januari a.s. worden buiten
gebruik gesteld en derhalve voor frankering on-
geldig de in 1935 uitgegeven zomer- en kinderpost-
zegels (frankeerwaarde l1/», 5, 6 en laVa cent).

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 5 Oct 7.04 7.23 1.01 1.11
Zondag 6 Oct 7.51 8.19 1.29 2.06
Maandag 7 Oct 8.43 9.13 2.33 2.58
Dinsdag 8 Oct 9.46 10.16 3.22 4.08
Woensdag 9 Oct 10.48 11.44 4.31 5.19
Donderdag 10 Oct. .. 0.15 1.01 6.04 6.51
Vrijdag 11 Oct 1.14 1.41 7.01 • 7.33



Algemene kennisgeving.
Heden overleed tot onze diepe droefheid na
een langdurig doch geduldig gedragen lijden
in het Diaconessenhuis te Haarlem onze
lieve Man, Vader, Behuwdvader, Grootvader,

- Broeder, Zwager en Oom, de Heer

WILLEM GERTENBACH
in de ouderdom van 60 jaar.

A. Gertenbach-de Roode.
W. J. Gertenbach.
B. Gertenbach-van Ginhoven.
G. G. Gertenbach.
K. Gertenbach-de Groot,
en kleinkinderen.

Zandvoort, 4 October 1940
Zeestraat 32.
De teraardebestelling zal plaats vinden Dins-
dag 8 Oct. 1940 des namiddags 2.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis 2 uur n.m.

DANKBETUIGING.
Hiermede betuigen wij aan allen onze oprechte

dank, in het bijzonder Burgemeester Van Alphen,
"Dr. Tichelaar, Zandvoorts Muziekkapel en het Mu-
ziekkorps van het Leger des Heils, voor de vele
"blijken van belangstelling die wij mochten onder-
vinden bij ons diamanten huwelijksfeest.
Zij hebben, deze dag voor ons onvergetelijk gemaakt

A. BEEKHUIS
H. BEEKHUIS VAN DEN KOMMER.

"Zandvoort, October 1940.
"-Kruisweg 17.

TE KOOP:
Een pracht wit kolenfornuis, een prima Küpper-
ousch kolenfornuis, 2 pracht haarden en diverse
iaehels.

"Wegens vertrek te koop: Diverse kleden, eetka-
merameublement, pracht salonameublement, mooi
2-pers. opklapbed met ombouw, roe en gordijnen,
ook met bed, een prima electr. wasmachine, zo
goed als nieuw, een nieuwe granieten aanrecht, een.
prima 4-pits gasfornuis, Junker en Ruh, een mooie
eiken tafel, eiken buffet, een mooie slaap-dlvan,
•een mooie studiepiano voor spotprijs, een prima
geyser. — Te bevragen bü:

P. Schipper, Kostverlorenstr. 30, tel. 2292

TE HUUR: 2 grote gem.
ineenlopende KAMERS
jmet keuken, ƒ 3,50 p.w.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs . Drukker;}
ond. no 41146 (in de bus)

TE HUUR GEVRAAGD:
*GEDEELTE van HUIS,
•ongem., voor klein gezin
Br. bur. Zandv. Courant
•Gertenbaehs Drukkerij
ond". no 41145 (in de bus)

Solied pers., ev. met
"borgst., biedt zich aan
voor het ONDERHOUD
-en BEWAREN van HUI-
ZEN. Desnoods met be-
•woning van een der ka-
mers.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbaehs Drukkerij.
ond. no 41144 (in de bus)

RECHTSBIJSTAND. Dag
rpaardingen; requesten enz
Bureau Kraneveld, Ktn-
derhuissingel 122 bij Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
3-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

TE KOOP GEVRAAGD:
enige arbeiderswoningen
en enige pakhuizen.
Br. bur. Zandv. Courant

Gertenbaehs Drukkerij,
ond. no 41142 (in de bus)

"Dit particulier bezit te
3coop gevr. mooie briilan-
"ten ring, oorknoppen en
"broche of hanger.
JBrl bur. Zandvoortse Crt
.Gertenbaehs Drukker})
ond. no 41143 (in de bus)

ZANDVOORT

Openbare verkoping
t.o.v. Notaris D. M. Klij-
zing te Haarlem op Don-
derdag 17 October 1940,
's middags om 2 uur in
„Ons Huis" aan het
Dorpsplein te Zandvoort,
van:

het erfpachtsrecht tot
31 October 2002 van
de grond met het daar
op gebouwde WINKEL-
en WOONHUIS aan
de Haltestraat nr. 48
Zandvoort, groot 1.28
Are.

Bezichtiging Dinsdag en
Donderdag 2-4 uur.
Betaling der koopsom
uiterhjk 28 Nov. 1940.
Canon f 60,10 p.j. An-
dere lasten ƒ 73,99 p.j.
Nadere inlichtingen bij
Notaris D. M. Klijzingte
Haarlem, Wïlhelmina-
straat 61-63.

TE KOOP GEVRAAGD:
COMMODE

Adres te vernemen bur.
Gertenbaehs Drukkerij

GEVRAAGD:
NETTE JONGEN

Aanmelden: J. J. Spiers,
Haltestraat no. 30.

•TE HUUR:
PRACHT Ie ETAGE

-voor gezin zond. kind.
;gel. a.d. Haarlemmerstr.
ƒ 5.50 p.w. voor doorlo-
"lopend. Br. aan bur. v.d.

Zandvoortse Courant,
ond. no 41141 (in de bus)

TE KOOP: donkerbruine
VEULEN JAS

tz.g.a.n. maat 46 a 48.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,

'Gertenbaehs Drukkerij

TE KOOP: gebruikte
SCHRIJFMACHINE

Hoogeweg 74.

'TE HUUR wegens ver-
tok

prachtig HERENHUIS
tegen zeer lage prys, op
prima stand bü station.
Aanv. direct of n.o.
Br. Woningbureau • Ci-
troen, Stationsplein 23.

TE KOOP: laag model
.FONGERS DAMESRIJ-
WIEL en JONGENS-
RIJWIEL.
Boulevard de Pavauge 37

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz. enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

DAT HAD U NIET GEDACHT
•dat uw •choa.ntjea ;6O
Illn, ol« nlom» Kondaiiworden gerepareerd. Dat
» h°° wirfc. Set .anomr-
Kalljlco „acHoenraakar"1

maakt.

SCHÖENMAKERU

Telefoon 2289

TE KOOP GEVRAAGD:

gedeeltelijke of gehele inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
•tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
bflhjke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
voor de veiling geschiedt.
ledere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30

Nog enkele
leerlingen, 6-12 jr
kunnen worden
ingeschreven bij de

REVUE
voor

KINDEREN
door kinderen
•
CLUBS
'voor DAMES
(KamergymnastieK

MODERNE DANSEN Privé en clubs (besloten) onderricht

DANSSTUDIO Mevr, LILY ORGQDET
Kostverlorenstraat 36, telefoon 2079 gedipl. danslerares.

Verplichte aanmelding
buitenlandsche effecten
Bemiddeling verleent gaarne voor bovengenoemde
aangifte

H* Wiegand .- Brederodestraat 24

Zandvoorts Verkooplokaal
Brugstraat la

Veiling
op Donderdag 10 October a.s.
des v.m. 10 uur ten overstaan van deurwaarder Er-
brink van gedeelte van Kinderpension en andere
goederen, waarbij slaapkamer, huiskamer, spiegel-
kast, boekenkast, gasfornuis, kachels, partij klap-
stoelen, dressoir, antieke kaarsenkroon, ledikanten
en toebehoren, glas, aardewerk, wasbakken en wat
verder te bezichtigen zal zijn op Woensdag 9 Oct.
van 10-4 uur.

Nette goederen kunnen nog bijgevoegd worden.

Taxateur J. Waterman
Telefoon 2092.

•Telefoon 2292 Zandvoort, Telefoon 2292

Als de baby in den Haag voorzien was geweest van

een I D E N T I T EIT SPL A AT JE had dit de

betrokkenen veel onaangenaamheden bespaard.

GEB. l/j-3-'O4
ACHTERWEG l
ZPnDVOOQT

BESTEL UW IDENTITEITSPLAAXJE N U !
zowel voor uw kinderen als voor uzelf!

PRIJS 35 CENT, geheel metaal met de naam
erin geëist'.

GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l

„DE WAAG"
biedt U een greep uit vrije artikelen aan

BORDUURKLEDEN
BORDUURNACHTZAKKEN
BORDUUROVERHANDDOEKEN
enz.
KANTEN KLEEDJES
SIERKLEEDJES
HANDWEEPTAPELKLEDEN
KRAAGJES
SHAWLS
KNOPEN, GESPEN
BRETELS, SOKKENHOUDERS
DASSEN
GORDELS, BANDAGES
JARRETELS
CORSETTEN, BUSTEHOUDERS
Alle BABY-ARTIKELEN en KLEDING voor kin-
deren beneden 3 jaar.

In alle genoemde artikelen
(W EEN GEWELDIGE KEUZE ~^Q

Verder een uitgebreide sortering in
KOUSEN, SOKKEN, OVERHEMDEN, LAKENS,
SLOPEN, TAPELGOEDEREN, SCHORTEN, MOL-
TONDEKENS, enz. enz.
Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ l,— aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Met het oog op de verduistering:
SLUITING OM HALF ACHT

Manufacturenmag azijn

„DE WA A
Haltestraat 40, telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 5 tot en met Donderdag 10 Oct.

iedere avond aanvang 7.15 uur.
Einde der voorstelling 9.30 uur
Opvoering van de grote succesfilm:

Meisjes van 17
met Carl Ludwig Diehl, Dorothea
Wieck en Jutta Freybe

Hoe vaak hebt U reeds over deze film horen spre-
ken? Hoe lang hebt U reeds op deze film gewacht?
Zij is er eindelijk! — „Meisjes van 17" is de film
welke U niet ademloze spanning zult volgen! —
„Meisjes van 17" is een film zoals er maar één per
jaar uitkomt.

Verder een schitterend bijprogramma.

In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNEEUWS
Toegang boven de 14 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMDLIE-MATINEE
opvoering van de grote amusante jongensfilm:

Voetballersvreugd en leed
Een sportief jongensverhaal, vol amusante hande-
lingen. Deze film is speciaal gemaakt voor de jeugd
Verder een amusant bijprogramma.

Entree 20-30 en 40 cent. *l

Ondanks oorlogstijdt tóch

IEUWE BOEKEN!

3190 Bolt, Ben. Spionnen, van Europa.
3220 Bottowe, ,Ph. Onveilig signaal.
3221 De wereld van het onbewuste.
3218 Bjerreso, K., Nacht.
3191 Brame, C. M. En immer schijnt de zon.
3193 Cody, Stone, Zilver, zand. en. kogels.
3219 Fogh, W.S., De onbekende soldaat, die bleef

leven.
3192 Gregory,Jack., Om de macht in Rockey Bend
3215 Kaaden, v.d. S., Twee-en-twintig.
3217 Lorentzcn, M., De familie Gelinde.
3194 Man, H. de, Geiten.
3187 Nes-Uilkens. De oude stee. /
3189 Raine, M. W., Ridgway vecht het uit.

Gertenbachs Leesbibliotheek

Achterweg l
Geopend tot 8 uur; Zaterdags tot 9 uur

LICHT IN DE DUISTERNIS.
Van gemeentewege is deze week begonnen met het
witschilderen van de trottoirbanden op de meest
drukke punten, zodat men 's avonds toch nog iets
kan zien.

De Burgemeester van Zandvoort vestigt er de
aandacht op, dat degenen, die zich noodzakelijk
moeten begeven naar de eilanden, die voor niet-
ingezetenen niet toegankelijk zijn, zich schriftelijk
om een vergunning kunnen, wenden tot den burge-
meester van de gemeente welke zy wensen te be-
zoeken.

Zandvoort, 4 October 1940.
De Burgemeester van Zandvoorfc,

VAN ALPHEN.

AANKONDIGING VAN

van 3 mooie gemeubileerde huizen, Boulevard de
Pavauge no. 4, 5, 6 (Van Keeren) op

Dinsdag 15 October en
Woensdag 16 October

w.o. veel mooie bedden, ameublementen, kleden,
keuken-inventarissen, lopers, gordijnen, vaste was-
tafels en wat verder te BEZICHTIGEN is op
ZONDAG 13 en MAANDAG 14 OCTOBER.
Volgende week uitvoerige annonce!

Inlichtingen:

Veilingdirectie

DE WITTE ZWAAN
GROTE KROCHT 20, TELEFOON 2164



DAMES, Stelt U prijs op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

SPORT

VOETBAL

VOETBAL.
Overzicht.

Ofschoon de competitie eerst 2 weken aan de gang
is, kan nu reeds met vnj grote zekerheid worden
voorspeld, dat dit seizoen heel wat interessanter
zal worden dan het vorige. Behaalde Zandvoort
toen het kampioenschap „op 'haar sloffen", de a.s.
kampioen — wie het ook wezen moge — zal liet
heel wat zwaarder krijgen,

Zandvoort maakte Zondag geen fout en versloeg
Onze Gezellen met 4-1. Men had de halflinie sa-
mengesteld uit A. Weber, D. de Muinok en H. Ko-
per en dit bleek een grote verbetering. Er waren
vele geruchten door het dorp gegaan, dat ook de
voorhoede geheel gewijzigd was, maar dat bleek
tenslotte nog al mee te vallen. Overigens mag niet
vergeten worden, dat Onze Gezellen niet tot de
sterksten dezer afdeling behoren.

De Zeemeeuwen hebben een zwak voor het cijfer
6. Werd de eerste wedstrijd met 6-0 verloren, Zon-
dag incasseerden de oranje-zwarten een 6-1 neder-
laag. Toch speelden onze plaatsgenoten niet zó
slecht of de tegenstanders, het pittige D.E.M., zó
verrassend goed. Het was n.l. tot aan de rust een
volkomen gelijk opgaande strijd, en slechts door
een paar ongelukjes van keeper Hennis was de
stand 1-2 in het nadeel der thuisclub, toen van
doel werd gewisseld. Aanvoerder Loos bracht toen
enige veranderingen In zijn elftal aan, die verster-
king der halflinie, maar verzwakking der verdedl-
ging betekenden. Alle aandacht werd n.l. op de
aanval geconcentreerd en met een behoorlijk bin-
nentrio zou de weegschaal reeds spoedig na de rust
naar de andere zyde zijn overgeslagen.

En hier komen we aan Zeemeeuwens zwakste
punt: het binnentrio. Want de vleugelspelers wa-
ren voldoende, van Loon op rechts zelfs heel goed.
En in 't eerste kwartier van de wedstrijd, toen Te-
rol eentervoor speelde, en het enige doelpunt
maakte, ging er nog wel iets van de voorhoede uit.
Maar zodra deze wegens een blessure het veld
moest verlaten en de jonge Keesman zijn plaats
innam, was eensklaps alle kracht uit de aanval
verdwenen.

Met zo'n voorhoede zullen de doelpunten dit sei-
zoeri wel 'heel duur worden!

De wedstrijd.
Tegenover de in frisse witte shirts en lichtblauwe

broeken gestoken gasten stelt de thuisclub zich als
volgt op:
doel: Hennis; achter: de Wid en Broene Keur;
midden: Hendriks, van Koningsbruggen en Prans-
sen; voor: van Loon, v.d. Mije, Terol, Loos en Ko-
per.

Er wordt in een hoog tempo begonnen, dat het
allerbeste doet verwachten. Daar het spel steeds
open wordt gehouden, krijgen de verdedigingen het
druk, maar zij weten de aanvallers de baas te folij-
ven. De doelverdediger van D.EJVt. heeft iets meer
te doen dan Hennis, maar het is weinig gevaarlijk
werk. Vooral op hoge ballen heeft eerstbedoelde
een, goede kijk.

Na een kwartier plaatst Zeemeeuwens jeugdige
spil het leder tussen de backs door en Terol is er
als de kippen bij om, na een dezer verdedigers om-
speeld te hebben, met een lage schuiver te scoren.
1-0. Doch geen minuut later is de stand, door een
fout van Hennis, al gelijk.

Terol moet dan de strijd staken. De bezoekers
nemen -het spel in handen en vooral de rechter-
vleugel en middenvoor brengen, de Wid en Keur
•tot wanhoop. Franssen heeft grote moeite den
snellen, uitstekenden rechtsbuiten een behoorlijke
bewaking op te leggen. Het doel van de thuisclub
ontsnapt enkele malen achtereen aan een doorbo-
xing. Als Hennis na 28 min. weer een flater maakt,
rolt de bal tegen hem op en zo in het doel. 1-2.
Hoekschop na hoekschop volgen nu, heel Zeemeeu-
wen verdedigt, 'hetgeen eerst eindigt, als de scheids
rechter de rust aankondigt.

In de 2e helft speelt Broerie Keur spil, Loos links
half en van Koningsbruggen linksback. Franssen
is naar de linksbuitenplaats verhuisd. Wel een
kwartier lang stuwt de nieuwe halflinie haar voor-
hoede naar het doel der tegenpartij, maar geen en-
kel schot wordt gelost. De invaller-middenvoor, die
het bekende boek van Paul Laforque: „het recht
op luiheid" tot in de finesses bestudeerd heeft,
noch de linksbinnen Koper, die zich daar 'heel on-
wennig voelt, weten van de geboden kansen te pro-
fiteren.

Wanneer de bezoekers zich dan van de eerste
schrik herstellen, is hun eerste aanval reeds raak.
1-3. Wanneer de jonge Keesman dan ook nog een
strafschop heeft naast geschoten, is de fut by de
thuisclub er uit en de pittige withemden hebben
weinig moeite om de stand geleidelijk tot 1-6 op
te voeren.

De leiding was bij scheidsrechter Peterse in be-
kwame handen. Ei- werd trouwens van weerszijden
zeer fair gespeeld.

De reserves.
Zandvoort 2 begon de competitie goed met een

2-0 overwinning op het sterke Zeeburgia 3, ter-
wijl Zeemeeuwen 2 met 3-2 de meerderheid moest
erkennen van D.W.V. 3.

A.s Zondag

vindt de plaatselijke ontmoeting Zandvoort-Zee-
meeuwen plaats. Te oordelen naar hetgeen wy tot
dusver van hen zagen, is het verschil in techniek
tussen de geel-blauwen en oranje-zwarten nog
nooit zo groot geweest als thans. Doch misschien
vindt Zeemeeuwen nog bijtijds een gelukkige op-
lossing voor haar voorhoede-vraagstuk, en dan kan
het wellicht nog een aardige wedstrijd worden.

J.S.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Met zeer veel genoegen maken we onze leden be-
kend, dat ons bestuurslid, de weled. heer Slegers,
die zoals bekend in een ziekenhuis te Haarlem
verpleegd werd, wederom, thuis is en zeer goed
vooruit gaat. We hopen van harte dat hu spoedig
geheel hersteld zal zijn om zijn werkzaamheden te
kunnen hervatten en zijn krachten weer zal kun-
nen geven aan onze voetbalvereniging, waaraan hy
zich steeds met hart en ziel heeft gewijd.

De resultaten van Zondag 1.1.
De verrichtingen onzer elftallen, die Zondag in

het strijdperk waren, zyn heel gunstig geweest.
Uit de vijf gespeelde wedstrijden zijn er zeven, pun-
ten in de wacht gesleept.

Zandvoort l, die bij Onze Gezellen op bezoek
was, wist met 4-1 te winnen. Indien het de voor-
hoede na de rust iets meer had mee gezeten, dan

Stelt U in het bezit
van één van onderstaande

RADIO-TOESTELLEN
Philips
Erres
Mende

1940-1941
vanaf f 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

20 JUIST ONTVANGEN EEN COLLECTIE

MODERNE LAMPEKAP
vanaf f 3,75

VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed 15 et 75 cm .breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/„ et
VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 et

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kaehels

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

~V

l

!

Besteed uw punten voor

KWALITEIT WOL en prachtige

VESTEN EN JUMPERS
voor dames en heren.
Grote sortering Wol en Handwerken, Wollen Kin-
kousen, Wollen- en Fantasie Handschoenen.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Porcelein «n Aardewerk.

Vele puntvrije artikelen!

Magazijn „L I BELLE"
GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

••••••MIMH9HHBBMI&MHHBnnil

Winterpantoffels |
en kaplaarzen •
Verkrijgbaar ZONDER BON •

Schoenhandel

C. do Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

Benut TIw

VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zpnder bon verkrijgb. Tel. 2105
Geopend tot 6 uur. - »~
Zaterdags en Zondags tot 9.30 uur.

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

v.m. 10—11.30 uur
n.m.7—8.30 uur

n.m. 7—8.30 uur
n.m. 2—4 uur

en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
slecht passende gebitten

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Slgarenmagazijn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —

RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

ELECTRICITEIT
IOP ELK GEBIED)

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 23~92

Warmwater zakken
en Kurkwol

KACHELzeiltjes 29 et
KOLENKITTEN 85 et
COCOSLOPER, per meter .. 98 et
STERKE DEURMATJES .. 55 et

Verduisteringpapier, l m. breed 10 et
Verduisteringpapier, 120 cm br. 12 et

Ziet de etalages

H. PASVEER
HALTESTRAAT 27 - Telefoon 2S1U

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren

haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
ÖWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

W. KLIJN Jr,
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

JiHl, de ZOOn Vail Bobby door G. Th. ROTKAN. (Nadruk verboden)

55. Van Baren dacht al na een week
Niet meer aan deze boevenstreek,
Vooral niet, toen lüj op een dag
Weer klanten in zijn winkel zag.
Het waren weliswaar drie mensen, (
Maar 't was toch meer dan luj kon wensen;
Want ach, het was de laatste tyd '
Niets dan „malaise" en narigheid.

56. Helaas, ook Jim was op 't appèl
En die bedierf weer 't hele spel!
De schorteband van juffrouw Mast
Bond luj aan een stellage vast.
Die pas niet flessen limonade
En bessensap was vol geladen
Na deze wandaad viel zUn oog
Op 't hondje van mevrouw Verhoog.

was de uitslag zeker nog gunstiger geworden. D&
opstelling der achterhoede voldeed ditmaal aeer
goed.

Ook Zandvoort 2 wist in een heel goede gespeelde
wedstryd op eigen, veld met 2-0 van Zeeburgia 3 te
winnen. Voor de rust was het een geHjkopgaamde-
stryd. Pas in de tweede helft kwamen de reserves
goed in actie. Aanval na aanval werd ondernomen.
Ondanks dat werden, de twee doelpunten pas in de
laatste vijf minuten gescoord. De overwinning is-
eehter volkomen verdiend.

Zandvoort 3 leed voor de tweede maal een neder-
laag. Nu bleek Hillinen 2 te sterk voor de geel-
blauwen. Tot de rust werd heel goed party gegeven.

Toen was de stand 1-1. In de tweede helft echter
kwam Hillinen goed opzetten en won tenslotte met-
6-1.
Zandvoort jun. a speelde thuis tegen de zwak spe-

lende DCO b junioren en won met 10-0. Junioren
b heeft flink gevoetbald tegen EHS b junioren en.
het 2-2 gelüke spel is dan ook een heel mooi resul-
taat.

Zondag a.s. twee plaatselijke ontmoetingen.
A.s. Zondag krijgt Zandvoort l Zeemeeuwen op*

bezoek. De geelblauwen zullen er goed aan doen.
met volle overgave te spelen, daar zij geen punten,
meer mogen verspelen om in de running te blijven.
We hopen dat het een sportieve wedstrijd moge
zyn, zoals dit trouwens de laatste jaren het geval
was.

Zandvoort 2 speelt om half elf uit tegen Zee-
meeuwen 2. Geelblauwen, op de ingeslagen weg
voort blijven gaan!

Tenslotte speelt Zandvoort 3 -om 10 uur thuis
tegen Kinheim 2. We hopen dat het derde min-
stens een gelijk spel zal weten te behalen.

Al de overige elftallen zijn vrij. Wij hebben nog
getracht wedstrijden voor het vierde en de junioren,
vastgesteld te krijgen, maar op dit ogenblik is hier-
omtrent nog niets bekend. Een tekort aan scheids-
rechters bij de HVB is oorzaak dat vele elftallen
niet kunnen spelen.

Aangezien de zomertyd voorlopig niet wordt ver-
anderd blijft de trainingsavond op Woensdagavond,
gehandhaafd. Het bestuur is bezig om voor de
wintermaanden een zaal te krijgen, waar wij onze-
indoor-training zullen kunnen voortzetten.

Leden, die in aanmerking willen komen voor een.
bon voor voetbalschoenen, kunnen zich wenden tot
het secretariaat. De kosten voor iedere aanvrage
bedraagt 10 cent.

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 235S
"Uitslagen van Zondag 1.1.:

Zeemeeuwen l—DEM, l—6
DWV 3—Zeemeeuwen 2, 3—2.
Zeemeeuwen 3—Hillegom 2, 6—1.
Zeemeeuwen 4—THB 4, 6—2
HPC jun.—Zeemeeuwen jun., 2—6

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen adsp.—THB adsp., 2—1.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zandvoort l—Zeemeeuwen l, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—Zandvoort 2, 2 uur.
RCH 6—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
RCH 8—Zeemeeuwen 4, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.—HPC c jun., 10 uur.
De wedstrijd Zeemeeuwen 2—Zandvoort 2 zal

waarschijnlijk in de morgenuren gespeeld worden,
aanvang 10.30 uur.

A.s. Maandagavond 7 uur Bestuursvergadering
ten huize van den heer C. Bluys, Haltestraat 25.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Voorl. secr.: Haarlemmerstraat 68.

Daar het verzetten van dé Maandag-meisjesles
naai- een vroeger tijdstip door verschillende om-
standigheden nogal bezwaar opleverde, is ook deze
jongste meisjesles (10-12 jaar) verplaatst naar de
Zaterdagmiddag van 2-3.30 uur. De jongste afde-
lingen zijn" nu allen naar middagen gebracht, zo-
dat deze wel niet meer veranderd zullen worden.

wy nemen aan dat ieder lid nu voldoende op
de hoogte is van de gewijzigde lesuren, zodat nog-
maals publicatie overbodig is. Bij twijfel gelieve
men zich met het bestuur of op de les in verbin-
ding te stellen om één en ander te controleren. -.

Daar wtj binnenkort een opgave mo'eten doen
van deelname onzer dames, heren en adspiranten
aan. de K.T.K.-gymn.astiekwedstrijden, wordt ieder-
een verzocht zoveel mogelijk en geregeld de lessen
te komen bezoeken. Leden van jong tot oud, wij
rekenen op TT!

Zoals reeds eerder werd aangekondigd, en. de
ouders der adspiranten ook al per circulaire werd
medegedeeld, zullen met ingang van Dinsdag l Oct.
de turnlessen naar vroegere tijdstippen worden ver-
zet, om vooral de jeugd zoveel mogelijk met dag-
licht het huis te doen bereiken.

Deze tijden zijn:
Meisjes van 10-12 jaar, Zaterdag van 2-3.30 uur.
Dames Maandag van 7-8.30 uur.
Meisjes van 14-16 jaar Dinsdag van 4.45-6.15 u.
Dames-sen. Dinsdag van 8-9.15 uur.
Meisjes van 6-10 jaar Woensdagmiddag van 2-3.
Jongens van 6-10 jaar Woensdagmiddag van 3-4.
Jongens van 10-16 jaar Woensdag van 4-5.30 uur
Heren Woensdag van 8-9.30 uur.
Meisjes van 12-14 jaar Donderdag 4.30-6 uur.
Dames en heren (handbaltraining) Donderdag
7.30-8.30 uur.
wy verzoeken ieder lid hier goede nota van te

nemen, teneinde de voorbereiding voor onze jaar-
hjkse uitvoering «n turnwedstryden op gewone voet-
te kunnen voortzetten.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Zowel het dames- als het heren-elftal van OSS
heeft Zondag verloren. De tegenpartij was dan oolc
veel sterker, terwijl de dames maar in getale van
negen waren opgekomen. Laten we hopen, dat het
de volgende keer beter gaat.

Het rooster voor a.s. Zondag is:
Dames: Lynden—OSS, 10 uur.
Heren: Lynden—OSS, 11 uur.
Vergeet onze zaaltraining niet, iedere Donderdag-

avond om 7.30 uur.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 6 Oct. 10 uur: Ds. D. Tromp.
Bediening van de H.Doop. Aangifte kunnen nog:

plaats vmden.

GEREFORM. KERK XN HERSTELD VERBAND
Brederodestroat 31

Zondag 6 October v.m. 10 uur: Ds. P. van der Vloed!

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 6 Oct. 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 6 Oct. v.m. 10.30 uur: Ds. J. H. Hanneman-.
van Uitgeest.

n.m. 6.30 uur: Jeugddienst. Theol. eand. J. Goor-
huis van Leiden.
Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oudee

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer M. C. Draayer van Haarlem,

NED. ISR. GEMEENTE
Geen opgaaf ontvangen.
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D VOORTS E
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BA.DCOURA.NX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen:

Zandvoort, per jaar .' ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ2.00
Afzonderlijke nummers ' f 0,lü

Giro no. 9446

Uitgave (*ertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E S :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer f 0,20

Etf contract en In de badgastenlrjst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

LUCHTBESCHERMINGSDIENST.
Oefening sirene.

. Op Zaterdag 12 October a.s. des middags 12 uur
zal de sirene op het gebouw Grote Krocht 10 wor-
den beproefd. Het loeien behoeft dus niemand te
verontrusten, het is slechts een oefening.

Het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst
P. VAN DER MIJE.

PLAATSELIJK COMITÉ „ZONNESTRAAL"
Bovengenoemd Comité bericht hiermede, dat

wegens vertrek van mevr. Zegerius-Goudeket het
secretariaat is overgegaan op den heer Pr. van
Waard, _ Oosterparkstraat 50, alhier.

VERGETEN JAS.
In school C aan de Parallelweg hangt reeds enige

tijd een dikke wollen winterjas, die vergeten is mede
te nemen. De belanghebbende kan deze terugont-
vangen bij het Hoofd der school de heer Werkho-
ven, Marnixstraat.

GEEN AARDAPPELENDISTRIBUTIE
Van bevoegde zijde werd ons medegedeeld, dat

de inwoners van Zandvoort zich niet ongerust be-
hoeven te maken betreffende de distributie van
aardappelen. Het opdoen van grote voorraden aard-
appelen wordt daarom overbodig geacht.

Zie artikel van Ir. S. L. Louwes, dir. Voedsel-
voorzdening elders in dit blad.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 4 tot en met 10 October 1940.

Geboren: Willem Pieter, zoon van K. Paap en
"W. G. den Otter, Burg. Engelbertsstraat 58. - -

Ondertrouwd: J. Schrander en D. Draijer, Zuider-
straat 14.

Getrouwd: A. Keur en J. A. Koppelman, Rotter-
datn; J. van Aken en W. Wennëkers, Stationsstr. 7;
C. Kerkman en G. C. Bruin, Zuiderstr. 5; M. Slagt-
veld en P. E. 'Schrijer, Helmersstraat 51; G. de
Roode en J. M. van der Meij, Burg. Engelberts-
straat 4.

JEUGDLUCHTVAARTCLUB ZANDVOORT.
Zaterdag 12 Oct. des n.m. 3 uur zal in Ons Huis

de oprichtingsvergadering der Zandvoortse Jeugd-
Luchtvaartclub gehouden worden.

De secretaris van de Afdeling Jeugdluchtvaart
van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart, de heer
H. J. Hagelen Hzn, zal het doel en streven van. de
Ned. Jeugdluehtvaartbeweging uiteenzetten. - ,

Alle belangstellenden zjjn welkom.

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
voor Haarlem en omstreken.

De Voorzitter der Kamer deelt ons mede, dat de
eerstvolgende vergadering der Kamer zal worden
gehouden op Woensdag 23 October a.s. des namid-
öags te 2.30 uur in het gebouw Nassauplein 4-6,
Haarlem.

V.C. JETJGDGEMEENSCHAP.
De vorige Zondag zijn de secties bijeen geweest.

We hebben besloten ons Jeugdhuis wat op te knap-
pen, er wordt geschilderd, behangen, enz. en ande-
ren hebben hun spel ingestudeerd.

A.S. Zondag bespreekt de heer S. Otten het treur -
spel „Hamlet", Prins van Denemarken, van Shake-
speare-voor de oudere J.G.-ers. We hopen evenwel,
dat er ook velen van de jongeren aanwezig zijn,
daar de bespreking hen zeker zal verrijken.

Wij nodigen belangstellenden en vooral de ouders
van onze J.G.-ers uit, naar den heer Otten te ko-
men luisteren. We beginnen om half drie.

NED. HERV. GEMEENTE.
Korte kerkdiensten.

De Jeugddiensten zullen deze winter in hun be-
staande vorm voorlopig vervallen; uitgezonderd
enige Jeugddiensten 's morgens te Aerdenhout. In
de plaats hiervan echter hopen we iedere Zondag
van 4-5 uur een korte dienst te houden, waarin
een kort woord zal gesproken en veel zal gezongen
worden.

We hopen dat we op deze wijze goed en geregeld
zullen samen komen, ter bewaring en versterking
van de onderlinge gemeenschap.

De catechisaties zullen niet op de gewone uren
gehouden kunnen worden. Na veel overwegen werd
besloten tot de volgende uren. -
Meisjes beneden 16 jaar: Woensdagmiddag 4-4.45.
Jongens beneden 16 jaar: Woensdagmiddag 5-5.45.
Meisjes boven 16 jaar: Zaterdagmiddag 4.15-5.
Jongens boven 16 jaar: Zaterdagmiddag 5.15-6.

Over belijdenis-catechisatie worden nog nadere
mededelingen gedaan.

We begrijpen dat deze uren voor menigeen niet
zeer gelegen zijn. Maar we hopen dat de gezin -
nen, hetzij ouders, hetzij werkgevenden, volop mee
zullen werken. Bovendien kan er nader overleg
gepleegd worden." Laat ieder echter meehelpen.
Zonder deze medewerking wordt de' catechisatie an-
ders onmogelijk! Daardoor doe ik een beroep op
ieder die hier kan medewerken.

Tenslotte is voor deze winter als hulpprediker1

aangesteld de beer van Stipriaan Luïscius. Hij zal
wonen in Aerdenhout en in dat gedeelte onzer ge-
meente zijn werk hebben,

T.

KLAVAR SCRIBO
Wat is dat? Dat is de gemakkelijkste manier om

in korte tijd piano, orgel, harmonica en diverse in-
strumenten te leren bespelen zonder kennis van
noten.

Wilt. U hierover nader ingelicht worden, leest U
dan de advertentie van N.V. Hees & Co in ons blad
van welke firma de vertegenwoordiger alle inlich-
tingen zal verstrekken.

GROOT BADHUIS.
Vanaf Zondag a.s. bestaat er gelegenheid om. in

de grote zaal van Groot Badhuis te dansen van
3 tot 6.30 uur. Een dansorkest „The American
Swingers" onder leiding van Jack Dane verzorgd de
dansmuziek.

De Normandie-bar blijft tevens dagelijks geopend,
terwijl de prijzen gereduceerd zijn.

Aan gezelligheid zal het dan ook niet ontbreken.

Uitreiking
broodbonboekjes
De -uitreiking van broodbonboekjes (3e serie)
zal plaats hebben

in het Patronaatsgebouw,
Groote Krocht 41

aan personen, wier namen beginnen met de
letters:

A t.m. G op Woensdag 16 October des mor-
gens van 9-1 uur;

H t.m. K op Woensdag 16 October des mïd-
dags van 2-5 uur;

L t.m. R op Donderdag 17 October des mor-
gens van 9-1 uur ;

S t.m. Z op Donderdag 17 October des mid-
dags van 2-5 uur.

Aan lederen houder van een distributiestam-
kaart, die op 20 October 1940 den leeftijd
van 4 jaar of ouder heeft bereikt, wordt een
heel broodbonboekje uitgereikt; aan kinde-
ren, die op 20 October 1940 nog niet den
leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, wordt een
halve broodkaart verstrekt.

Alle distributie-stamkaarten dienen mede-
genomen te worden.

BRIDGE
gelegenheid te Zandvoort

onder deskundige leiding iedere Zaterdag en
Zondag van 2-5 uur en 7-10 n.m. Beginnend
Zaterdag 12 Oct. a.s. om 7 uur n.m.
Tafelgeld 20 cent per persoon.

Zaterdag 19 October, 3 uur
GROTE BRIDGE-DR.IVE
Praclïtigë -prijzen." Inleggeld'TS'ït p.' pers."
Matige consumptieprijzen.

Paviljoen RIENSTRA
STRANDWEG 6 - TELEFOON 2397

KOLENDISTRDBUTIE.

Degenen, die nog niet in het bezit zijn van kolen-
bonnen (A-formulier) wordt nog eenmaal de gele-
genheid geboden om deze bonnen af te halen en
wel op Woensdag 16 October 1940 van 2-4 uur na-
middags in het Patronaatsgebouw, Grote Krocht 41

CHR. JONGEMANNENVERENIGING

Door de vervroeging van de trams kon de spre-
ker van vorige week tot onze spijt niet komen,
maar toch is de viering van het vierjarig bestaan
buitengewoon geslaagd. Hoogtepunten van de avond
vormden wel het verslag van een der oudste leden
over de voorbijgegane jaren en het commttnity-
singing.

Zaterdag 12 October bespreekt de Heer E. Loer-
akker uit Haarlem „Bartje zoekt het geluk" van
Anne de Vries. Spreker en onderwerp zijn te be-
kend, dan dat ze nog aanbeveling behoeven.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT"

Het bestuur deelt de leden mee, dat vanaf Woens-
dag 16 October e.k. een aanvang wordt gemaakt
met de wintertraining, welke gehouden wordt in het
Sportfondsenbad te Haarlem. Vertrek met de tram
van 7.05. De fietsploeg 6.45 van het Tramplein. Wij
rekenen op een behoorlijke opkomst.

APOTHEKEN.
De Zandvoortsche Apotheek, Haltestraat 8, tel. 2389.
De Artsen Gerke en Tichelaar hebben Apotheek
aan huis.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 12 Oct 2.06 2.40 7.59 8.14
Zondag 13 Oct 3.11 3.38 8.40 9.12
Maandag 14 Oot 3.58 4.40 9.40 10.11
Dinsdag 15 Oct 4.53 5.06 10.36 11.02
Woensdag 16 Oct 5.28 5.48 11.18 11.40
Donderdag 17 Oct 6.15 6.41 0.03 0.28
Vrijdag 18 Oct 7.18 7.53 1.05 1.37

WINTERTIJD - BRIDGETIJD.
De wintertijd wordt benut met verschillende spe-

len. Een zeer aantrekkelijk en spannend spel is
zeker het kaartspel.

Liefhebbers, die zich met bridge willen bezighou-
den vinden in Zandvoort een pracht gelegenheid.

Voor bijzonderheden hierover raadplege men de
advertentie van Paviljoen Rienstra in ons blad.

GROTE VEILING.

Wie kent op Zandvoort de „Mosterd-huizen" niet,
we zouden zeggen bijna elke Zandvoorter.

Woensdag 16 Oct. zal in die percelen, no.s 4-5 en
6 door veilingdirectie Waterdrihker de belangrijke
inboedel verkocht worden.

Zie verder de advertentie in dit blad.

NEDERLANDS INDIE
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA voor het Koloniaal Instituut te Amsterdam.

In geval van Brand bel 2000.
Wanneer politiehulp of Eerste Hulp bji Ongelukken
nodig, bel op 2525.'

Het bestuur op de vele eilanden van de Indische archipel wordt vaak uitgeoefend door inheemsen
van hoge stand, onder toezicht van Europese ambtenaren. De eerste zorg van het Bestuur is om die
ambtenaren goed te huisvesten, zo nodig in hun eenzaamheid. U ziet op de foto de afbeelding van
een controleurswoning in het binnenland van Borneo. Voor het huis in de tuin staan bloempotten.
Maar echte potten zijn het niet! Het zijn lege petroleumbhkken, die in de tropen voor duizend en
één zaken dienen.

SPORT

VOETBAL

Zandvoort-Zeemeeuwen.
De belangstelling voor deze plaatselijke ontmoe-

ting was Zondag j.l. niet bepaald groot te noemen.
Het voetballen van beide clubs stond over het al-
gemeen niet op hoog peil, hoewel de thuisclub in
de meerderheid bleef. Zandvoort nam het te ge-
makkelijk op — de oude kwaal! — terwijl de voor-
hoede van Zeemeeuwen geen stuwkracht bezat.
Ook over het spelverloop kunnen we slechts kort
zijn, omdat er geen bijzondere gebeurtenissen over
deze wedstrijd te schrijven zijn.

De thuisclub begint met het voordeel van de
sterke wind en inderdaad wordt de bal steeds op
het Zeemeeuwen-doel gespeeld. De voorhoede der
gasten strandde steeds op de Zandvoortse achter-
hoede, die het vrij gemakkelijk had. Vooral Visser
had het in het eerste gedeelte zeer gemakkelijk.

Bij een snelle aanval van de linkervleugel weet
de linksbuiten J. v.d. Bos met een hard schot doel-
man Hennis te verschalken (1-0).

De thuisclub blijft in de meerderheid, maar de
voorhoede verprutste tal van kansen, terwijl aan
de andere kant vermeld moet worden, dat de achter
hoede van Zeemeeuwen zich danig verweerde.

Na de rust trekt Zandvoort met tegenwind ten
aanval en weet moeilijke situaties voor het vijande^
lijke doel te scheppen. De voorhoede der gasten
probeert enkele aanvallen, maai- tot werkelijk ge-
vaar komt het niet. Het duurt lang voordat Zand-
voort de overwinning zeker kan stellen, doordat C.
Schuiten in een verlaten doel kan scoren (2-0).

J.G.B.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

In een matig gespeelde wedstrijd is Zandvoort l
er in geslaagd om van Zeemeeuwen met 2—O te
winnen. Door de zeer ongunstige weersomstandig-
heden was goed spel bijna onmogelijk. In de eerste
helft, wind mee spelend, kon Zandvoort slechts een-
maal doelpunten en zodoende een - kleine, maar
geenszins veilige voorsprong behalen. In de tweede
helft was het een gelijk opgaande strijd. Pas het
laatste kwartier kwam Zandvoort in de meerder -
heid en in deze periode brachten zrj de stand op
2—0. Het was een sportieve wedstrijd en de leiding
bij den heer Seubring was in goede handen.

Ook Zandvoort 2 behaalde een uiterst kleine over-
winning tegen de reserves van Zeemeeuwen. De
eindstand werd hier l—O in het voordeel der geel-
blauwen. Met de rust was deze stand reeds verkre-
gen.

Alhoewel Zandvoort 3 verloor, valt in dit elftal
toch! een vooruitgang te bespeuren. KWheim 2,
die op bezoek was, bleef met 2-1 in de meerderheid.
Een gelijk spel had de verhouding beter weergege-
ven. De overig elftallen hadden geen wedstrijden.

A.s. Zondag een zwaar programma voor
onze elftallen.

Het eerste elftal der geelblauwen trekt a.s. Zon-
dag naar hun eeuwige concurrenten der vorige
jaren, n.l. naar Bloemendaal. Dit elftal heeft dit
seizoen nog niet buitengewoon veel gepresteerd in
de competitie. Laat dit echter geen maatstaf voor
onze spelers zijn om niet alles op alles te zetten.
We verwachten weer een vurige wedstrijd en hopen
op een gunstig resultaat!

Zandvoort 2 krijgt de zeer sterke VVA 2 thuis
te bekampen. De bezoekers beschikken over een
zeer goed elftal. De twee wedstrijden die dit elftal
reeds voor de competitie heeft gespeeld, hebben zij
gewonnen, eveneens Zandvoort 2. Het zal dan ook
geducht spannen in het Zandvoortse sportpark. De
wedstrijd vangt aan om 2 uur.

Verder gaat Zandvoort 3 op bezoek bij RCH 4
terwijl Zandvoort 4 de competitie opent met de uit-
wedstrijd tegen Swastika. Het terrein van Swastika
is gelegen aan het einde van de Verspronckweg te
Haarlem.

Tenslotte speelt junioren A thuis tegen Bloemen-
'daal B junioren om 10 uur.

Het volledige programma luidt aldus:
Bloemendaal 1-Zandvoort l, 2 uur.
Zandvoort 2-WA 2, 2 uur.
RCH 4-Zandvoort 3, 10 uur.
Swastika 1-Zandvoort 4, 10 uur."
Zandvoort jun. a-Bloemendaal b, 10 uur.
Ten overvloede delen we mede, dat de entree voor

de lagere elftallen, dus ook voor het tweede elftal,
15 cent bedraagt. De leden worden dringend ver-
zocht vooral op tijd aanwezig te zijn.

J.K. -

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2 Telef. 2358

Uitslagen van Zondag 1.1.:
Zandvoort 1-Zeemeeuwen l, 2—0.
Zeemeeuwen 2-Zandvoort 2, O—1.
RCH 6-Zeemeeuwen 3, 5—6.
RCH 8-Zeemeeuwen 4, 3-1.
Zeemeeuwen jun.-HFC c jun., 9—2.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zeemeeuwen 1-Ripperda, 2 uur.
BBC 2-Zeemeeuwen 2, 12 uur.
Zeemeeuwen 3-HPC 4, 10 uur.

Adspir anten-competitie:
SlZO-Zeemeeuwen, 2.30 uur.
Na afloop van de wedstrijd Zeemeeuwen jun.-_

HPC jun. op Zondag 1.1. is bij vergissing een ver-'
keerde blauwe gabardine regenjas meegenomen. Bij
bemerking van deze vergissing vervoege men zich
bij den secretaris.

AJS. Maandagavond 7 uur bestuursvergadering ten
huize van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

De uitslagen van de j.l. Zondag gespeelde wed-
strijden zijn:

Dames O.S.S.-Lijnden, 1-0
Heren O.S.S.-Lijnden, 2-2.
Ondanks dat de dames niet voltallig waren, viel

het resultaat nog mee. Het was een vlotte wed-
strijd. In het elftal waren enige nieuwelingen ge-
plaatst, die zich kranig geweerd hebben. Bravo!
Indien we zo door gaan zullen de resultaten nog
beter worden.

De heren hebben een forse wedstrijd gespeeld.
Daar Lijnden een sterke ploeg had, viel het reuze
mee, dat het eindresultaat 2-2 was. Gaat zo door,
heren, want ook het spelpeil wordt beter.

Ondanks dat er veel wind was, hebben we toet
sportieve met vergeten om opgetogen heen te gaan
en voldaan weer terug te keren, zoals goede O.S.S.-
ers natuurlijk.

Komt allen op de trainingsavond. Deze is nu
niet meer in School C, maar in School D, begin-
nende om 7.30 uur. Neemt vrienden en kennissen
mee om als mogelijke toekomstige handballers toe
te treden.

Geeft u op voor deze mooie sport.
Programma voor Zondag 13 October:

Dames O.S.S.-Carna: 2 uur
Heren O.S.S.-Concordia (Zaandam): 3 uur.
Beiden zijn thuiswedstrijden.

OFF. MEDEDELINGEN GÏMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

Door de bezetting van school C door Duitse mili-
tairen, moesten wij plotseling, vanaf Donderdag j.l.
naar het gymnastieklokaal van school D verhuizen.
In dit lokaal worden alle turnlessen op dezelfde
wijze voortgezet, met dien verstande dat de les Oer
damesseii. van Dinsdag verzet wordt naar Donder-
dag van 8-9.15 uur en handbaltraining nu plaats
vindt op Vrijdagavond van 8.30-9.30 uur.

De overige lessen blijven op de reeds eerder foe-
kend gemaakte uren gehandhaafd, doch vinden dus
allen plaats in het gymnastieklokaal van school D
(Herenstraat).

Dames, heren, jongens en. meisjes neemt allen
hier goede nota van!

Tientallen jaren achtereen hebben wrj nu in
school C geturnd, doch laat deze tijdelijke verplaat-
sing naar school D voor niemand aanleiding zyn
om weg te blijven.

Helpt allen mede aan het welslagen van onze
uitvoering, door in zo groot mogelijke getale en
geregeld te komen!



Kort's Ijzerhandel
VU LEMMERS

KACHELPUPEN
ELLEBOGEN

enz.

HALTESTRAAT 1 - TELEFOON 2735

Haarden Kachels
KOOKT U OOK At MET DE
BRUYNZEEL-KOKSMAAT ?

De beste hulp om zuiniger te koken.
Hu bespaart U brandstof en tijd.

De kleine koksmaat voor l pan . . . . f 5,75
De grote: koksmaat voor 2 pannen., ƒ 8,50

W. Dorsman
Timmerman-Aannemer
NIEUW-, VERBOUW-, ONDERHOUDSWERKEN

Werkplaats:

Hogeweg 52 Achterom 1
Telefoon 2775

TOB NIET-NIEUWS

Tob niet! zal de nieuwe leuze op Zandvoort wor-
den. Voorheen gingen vele jongelui hun gezellige
avonden in Haarlem en omgeving doorbrengen, doch
beperkte verbindingen, 's avonds 10 uur thuis
en weg gezelligheid.

Tob niet! In navolging van de bekende Haarlemse
American Club, hebben onderstaande jongelui al-
ihier, het plan opgevat om in Zandvoort een der-
gelijke gelegenheid te scheppen om in een aange-
maam milieu in een prettige omgeving enige gezel-
lige uurtjes te kunnen dansen op Zondagavond.
Hier ligt jullie kans, jongelui! De winter is nóg zo
lang.' Maar Tob niet!

Bezoekt Zondagavond 13 Oct. onze openings-
avond in de Loeffaoeck van 7 tot 9.30 uur. Vrij
entree. Uitnodigingen en inlichtingen verkrijg-
foaar bij C. Schaap, Haltestraat 7w; C. Sehut.Kerk-
straat, W. Geesink, Bilderdijkstraat 13 Plan Noord,
en Zondagavond in de Loefhoeck.

Waagt uw kans bij de Tob-niet-dans!

JONGERENSAMENKOMSTEN".
De Jongerensamenkomsten der Ned. Herv. Gein.

in Aerdenhout gaan nog enige Zondagen door. Jon-
geren van 12-17 jaar zijn hartelijk welkom in het
Jeugdgebouw aan de Leeuwerikenlaan. Aanvang 10
uur.

ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBERGMAPPEN 15 cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobclstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507
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WELKE BONNEN NU?

Broqdbon S tot en met 13 October. Van rogge-
brood kan men per bon 25 procent meer krijgen
dan van andere soorten brood. Beschuit, ontbijt-
koek, banket en koekjes vallen niet onder de distri-
butie.

Boterbonnen 05 tot en met 12 — elk een half
pond boter tot en met 18 October.

Bonnen van de vetkaart 05, 06 en 07 voor marga-
rine of boter;

08 — een half pond gesmolten spijsvet of een
half pond boter;

09 tot en met 12 — elk een half pond boter met
tien cent reductie per bon.

De vetbonnen gelden tot en met 18 October.

Vleesbonnen 03 van de vleeskaart — een ons vlees
.of een rantsoen vleeswaren tot en met 13 October.

' Vleesbonnen 03 van Maandag tot en met 13 Oct.
Bon 03 worst, vleeswaren, geeft recht op een

rantsoen vleeswaren tot en met 13 October. De nog
niet gebruikte Vleesbonnen 02 en worstbonnen 02
blijven nog tot Zondag geldig.

Bon 109 tot en met 25 October één kilo suiker.

Bon 114 - een half pond koffie of 75 gram thee
tot en met 8 November.

Bon 78 — een half pond tarwebloem, tarwemeel,
boekweitmeel, roggebloem, roggemeel of zelf rij zend
"bakmeel of gruttemeel (z.g. gemengd meel) tot en
met l November.

Bon 76 — een half pond rijst, rijstemeel of rijste-
foloem tot en met l November.

Bon 77 — een half pond havermout of havervlok-
ken of gort of grutten, tot en met l November.

Bon 28 — een ons maizena of griesmeel of pud-
dingpoeder, tot l November.

Bon 15 — een ons macaroni of vermicelli of
spaghetti, tot l November.

Bon 104 — 150 gr. toiletzeep (nieuwe samenstel-
ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr. zeepvlokken;
óf 250 gr. zelfwerkende wasmiddelen; óf 200 gr.
vloeibare zeep tot en met 18 October. De bon geldt
ook voor gezinswas per acht kg droog wasgoed.

Bon 116 - extra bon, die gelijk met de textiel-
kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is
Uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube scheer-
crême óf één pot scheerzeep van 31 Augustus tot en
met 31 December.

Petroleumzegel „Periode 6" — twee liter petro-
leum tot en met 3 November (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning hebben).

Gedurende October geven de met 01, 02 en 03
gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste
brandstoffen, haarden, kachels'', alsmede de met
01, 02, 03, 04, 05 en 06 gemerkte bonnen van de
„bonkaart distributie centrale verwarming", en
voorts de met „brandstoffen, één eenheid, eerste
periode", alsmede de met cokes, één eenheid, eerste
periode gemerkte bonnen elk recht op het kopen
van één eenheid vaste brandstoffen.
. Verder geven gedurende October de met 04, 05 en
06 gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie
-vaste brandstoffen — haarden, kachels", elk recht
op het kopen van één eenheid turf.

Met nadiuk wordt er echter de aandacht op ge-
vestigd, dat deze met 04, 05 en 06 gemerkte bonnen
in de loop van het stookseizoen alsnog zullen
iWorden aangewezen voor het kopen van steen-
kolen of andere vaste brandstoffen. Men heeft dus
de keus om hierop thans turf of later andere brand-
stoffen te betrekken.

De aan de houders van identiteitskaarten uitge-
reikte toewijzingen geven gedurende de maand Oc-
tober recht op het kopen van het daarop vermelde
aantal eenheden.

De met „auto-anthraciet" gemerkte bonnen geven
uitsluitend recht op het kopen van één hectoliter
(maximaal 75 kg) antnracietnootjes IV of V.

OTO SUCCES A. C. Meulman

Iedere vergroting van de voor U door
ons gemaakte pasfoto een SUCCES I

Bestellingen worden tot en met 21 October aan-
genomen (l pasfoto medebrengen)

Een aantat voorbeelden, welke wij wegens drukke
werkzaamheden helaas moesten beperken, zijn te
BEZICHTIGEN VANAF 14 OCTOBER, 1 UUR
KERKSTRAAT no, 8

Voor
portret-opnamen,
kinderseries of
huwelvjks-reportages
verzoeken wü' u, om
vooraf te bespreken! FOTO SUCCES

Parallelweg 39

Eaönonnoanrinnaonaononnnannpanppo

Verduisteringsstof
Geschikt voor gordijnen, vrij van punten.
Verduisteringscarton-ramen.
Verduisteringspapier, zware kwaliteit.

Balledux' woning-inrichting
BEHANGER STOPPEERDEB BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 2596

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

jj Dames- kaplaarzen
B en overschoenen
JJ Heren gummi KNIELAARZEN
• Dames- en heren- WINTERPANTOFFELS

• ' Verkrijgbaar ZONDER BON
• Zolang de voorraad strekt!

J Schoenhandel
g G* do Vri&s
g Haltestraat 55, telefoon 3851
• Ie klas reparatie-inrichting

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

ZE IS ER WEER
die

fijngekruide

speculaas
30 cent per half pond

M. J* BALK
HOGEWEG 26, telefoon 2989

•BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

B Modelvleeshouwerij J, J, SpierS 5
- *is voorzien, van

1e kwaliteit

[lamsvlees
• ZONDER BON!

GELDERSE RAUWE ROOKWORST.

HALTESTRAAT 30 - TELEFOON 2175
ÏBBBBBBBBBBBBBBLBBBBBBBBBBBBBBBi

Als Se baby in den Haag voorzien was geweest van

een ID E N T I T E I T S P L A AT JE had dit de

betrokkenen veel onaangenaamheden bespaard.

GE&. I4-3-O/4
PCHTECUJEG l
ZQHOVOOBT

~~~~" BESTEL UW IDENTITEITSPLAAXJE N U !
zowel voor uw kinderen als voor uzelf!

PRIJS 35 CENT, geheel metaal met de naam
erin geëtst!

GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l

BELANGRIJKE

Boulevard de Favauge
nO» 4-5-6 (ingang Zeestraat; MOSTERDHUIZEN)

Dinsdag 15 October en Woensdag 16 October
TELKENS DES MORGENS TIEN UUR door veilingdir. De Witte Zwaan.
Grote Krocht 20.' \v.o. voorkomen:
vele salon-ameubl., dressoirs, buffetten, spiegelkasten, tafels stoelen, di-
vans, theekasten, Engelse ledikanten, kapokmatrassen, nachtkastjes, linnen
overgordijnen, vloerkleden, tafel- en divankleden, lopers, gehaakte vitrages,
gordijnen, slaapkamer-en deurmatten, gobelins, lampen, spiegels, vele vas-
te wastafels, eet- en ontbijtserviezen, glaswerk, emaille keuken-uitrustin-
gen, gascomforen, gas-kachels en wat verder is

te bezichtigen op Zondag 13 en Maan-
dag 14 October van 10 tot 4 uur

Inlichtingen bij de Veilingdirectie

N.V. S.Wat@rdrinker
Grote|Krocht 20, telefoon 2164

Benut Uw

VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel bU

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrijgb. Tel. 2105

Nu nog: Een MAPJE CARTS inh. 25 enveloppen
en 25 bijpassende kaarten voor 25 cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2547

••••••••M
OFFICIEELE ADRESSEN:

Raadhuis aan het Tramplein, telefoon 2525.
Burgemeester: H. van Alphen. Spreekuur: Woens-
dag en Zaterdag van 11—12.30 uur.
Secretarie: geopend van 9 tot 13 uur.
Gemeente-secretaris: F. Jellema.
Politiebureau in het Raadhuis, ingang Haltesfcraat.
telefoon 2525.
Commissaris van Politie: Mr. Ph. L. Reyinga.
Politiepost aan het Strand, .telefoon 2570.
Politiepost aan het Tentenkamp: telefoon 2626.
Politiepost Bentveld, Zandvoortschelaan 234, telef.
Haarlem 26239.
Reddingsbrigade, Commandant: P. van der Mije,
Marnixstraat 10, telefoon 2650.
Medisch Adviseur Reddingsbrigade: Dr. O. A. van.
Praassen, Hoogeweg 39, telefoon 2269.
Gemeente-Ontvanger. Jhr. C. J. Speelman, Bureau
Gr. Krocht 10. Het kantoor is geopend eiken werk-
dag van 10-13 uur.
Maatschappelijk Hulpbetoon. Directeur: Mr. M. E.
Tjaden, telefoon 2525.
Gas- en Waterleidingbedrijf. Bureau Gr. Krocht 10.
Geopend op werkdagen van 9—12.30 en van 14—
17.30 uur. Telefoon 2450.
Directeur: A. A. Cense.
Gemeentewerken. Bureau Groote Krocht 10. Ge-
opendi op werkdagen van 9-12.30 en van 14—17.30
uur. Telefoon 2450.
Directeur: Ir. F. Kruger.
Provinciaal Elcctrisch bedrijf van Noord-holland
(P.E.N.). Bureau te Zandvoort: Zandvoortschelaan
9. Telefoon 2438.
Brandweer, Opperbrandmeester: L. N. van den Bos,
Piet Heinsbraat 6, telefoon 2562.
Omroeper: K. Zwemmer, Koningstraat 85.
Kommies-dienstgeleider der directe belastingen:
R. Huizing, Brederodestraat 12, telefoon 2875.
Distributiekantoor: Haltestraat 4 tegenover Politie-
bureau. Geopend uitsluitend van 9-1 uur.
Centraal Bureau Lnchtbeschermingsdienst, Oude
Bewaarschool, Hoogeweg, telefoon 2524.

GEM. BADINRICHTING
Groote Krocht no. 10 voor Kuip- en Douchebaden.
Geopend Woensdag, Donderdag, Vrijdag en' Zater-
dag.

SPREEKUREN POLITIE.
Commissaris van Politie 11 uur v.m.
Inspecteur van dienst 11-12 en 19-21 uur.
Vreemdelingendienst 11-12 en 19-21 uur.

TWENTSCHE BANK N.V.
Geopend 9-12.30; 1.30-3.00. Zaterdags v. 9-12 uur.

Jïm, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAIT. (Nadruk verboden)

57. Zjjn Jiaart vervuld van medelijden,
Besluit hij, Fikje te bevrijden;
De riem wordt stiekum losgehaakt
En aan een broekspüp vastgemaakt
Van Jochem-Evert-Piet van Zanten,
Een van van Barens beste klanten;
De man had voor de koude dagen
Vast bruine bonen ingeslagen.

58. „Ha!" riep Van Zanten uit, „wat zullen
Mijn bloedjes van die bonen smullen!"
Meteen liep hy de winkel uit;
Maar ach, zijn vaart werd plots gestuit!
De arme bloed viel met een smak
Voorover op zyn kinnebak;
Daarbij ging, suizend door de lucht,
Z'n bonenvoorraad op de vlucht!



Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Mevrouw ROSIENA NUMAN
Wed. van den Heer Jan WiHem Kuyt,

in de ouderdom van 65 jaar.

G. R. Allart-Kuyt
J. Allart
P. H. J. Kuyt
R. Kuyt-Wykel
en Kleinkinderen.

Zandvoort, 10 Oetober 1940
Kostverlorenstraat 90

De teraardeftestelling zal plaats vinden
Maandag 14 Oetober a.s. namiddags 2.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis te 2 uur.

De 6e Oetober over-
leed in het Diacones-
senhuis te Haarlem,
tot onze diepe droef-
heid onze innig ge-
liefde dochter en zus-
ter

MAARTJE ANNA

in de leeftijd van
ruim 19 jaar.

C. Koorn
P. Koorn-Schaap
Jan

Zandvoort, Oct. 1940
Stationsstraat 2

'Ver loofd:

LIES KERKMAN
en

HENK SLAGVELD

'Zandvoort, 13 Oct. 1940
Potgieterstraat 72
Haltestraat 10

MEEGELOPEN:
Z ZWARTE POESJES

met belletjes aan. Terug
te bekomen: Swaluëstr.14

PAT HAD U NIET GEDACHT
•dat uw «clioaiitJaB «6»
fijn, al« n l • Sw *«ndan,
wfordan goraparvarcl. Oav
u het werk, dat aan waK
fïalljka> nacnoaamaka^1*
maakt.

SCHOENMAKER!*

Vanaf Zaterdag wordt In onderstaande

Banketbakkerij en
B. BOSMAN, Kerkstraat 22
MAISON OASSEB, Burg. Engelbertsstr. 50
G. H. KUNEMAN, Haltestraat 33
FIRMA RINKEL, Grote Krocht 4
D SCHAAP, Zeestraat 13
J. E. STEENKEN, Grote Krocht 20b
TH. THOMAS, Haltestraat 13
HUIZE P. VENNIK, Kerkstraat

omzet-
belasting

in
rekening
gebracht

Groot-Badhuis Telefoon 2141

BB.

Iedere Zondagmiddag van 3 tot 6.30 uur •

Telefoon 2289

HUIS
te koop gevraagd van
•particulier door particu-
lier. Br. no. 1614 P.A.
.Adv. Kant. de Bussy, Ro-
kin 60, A'dam.

1TE KOOP:
GEËMAILLEERDE
HAARD, ƒ 25.

Te zien: Boulevard de
Pavauge 17.

GEVRAAGD:
GARAGE

-voor kleine auto. Br. met
voll. tol. o.a. prijs per
maand bur. Zandv. Cour.
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41151 (in de bus)

GEVRAAGD: GEBRUIK
van VLEUGEL of goede
TIANO voor 2 uren da-
gelijks. Br. met prijsopg.
en verdere tol. no 41152
.Gertenbachs Drukkerij

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhuissingel 122 bij Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
9r5, 's av.7-9, Advies f 1.-

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz. enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als hefc aangewezen blad.

Nu is het tijd
om andijvie in te maken l
f 2,50 de 100 struiken.

E. Bolt Hobbemastraat 14

SPREEKUREN:

•C. A. VAN FRAASSEN, Arts, Hoogeweg 39, telef.
2269, Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.

C. A. H. GERKE, Arts, Hoogeweg 6, telefoon 2499,
"Spreekuren: 8.30-9.30 en 1.30-2.30 uur.

•C. J. TICHELAAR, Arts, Zeestraat, telefoon 2058.
--Spreekuren: 8.30-10 en 1.30-3 uur.

3MEVR. DIJKSTRA, arts. Spreekuur: 1-2 uur. Clara
Stichting, Kostverlorenstraat 93, telefoon 2177.

W. J. MEERTENS, Tandarts, Hoogeweg 76, telefoon
2003; Spreekuren: 1-2 en Maandag en Donderdag
7-8 uur.

A. A. NORDEN, Tandarts, Kostverlorenstraat 49,
-telefoon ~2619. Spreekuren: Maandag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 8-9 uur v.m.; Dinsdag 4-6 en
7-8 uur n.m.; Zaterdag 2-6 uur n.m.

-TANDHEELKUNDIG INSTITUUT, Kostverloren-
straat 5, telefoon 2453. Spreekuren: Maandagmor-
genlO-11.30; Dinsdag 7-8.30; Donderdag 7-8.30;
'Zaterdag 2-4 uur en volgens afspraak.

-INRICHTING VOOR HEILGYMNASTIEK EN
MASSAGE, J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35,
telefoon 2466.

BUREAU VOOR ZUIGELINGENZORG, eiken
Donderdagmorgen van 10-11 uur.

DIERENHULP, afd. Zandvoort v.d. Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, Asyl Achterweg 9, Med.
Adviseur Dr. Jongkind, Spreekuren: Maandag- en

-Vrijdagmiddag 4-4.30 uur. Secretariaat: Haltestr.51

POST- EN TELEGRAAFKANTOOR.

Het postkantoor is opengesteld op werkdagen voor:
-.a. Zegelverkoop van 8-19.30. Zaterdags tot 16. Voor

Rentezegels, Plakzegels boven 10 cent, Omzet-
zegels en Statistiekzegels alleen van 9-16.

TJ. Pakketpost van 8-19.30. Zaterdags tot 16.
c. Postwisseldienst, Quitantiedienst, Postchèque-

en Girodienst, Rijksverzekeringsbank, van 8.30-
15.00.

.d. Rijkspostspaarbank, Belastingdienst, van 9-19.30
Zaterdags tot 16.

re. Uitgifte en Inname van pasmunt van 9-14. Za-
terdags niet.
Het tclegraafkantoor is geopend van 8-20 uur.

-Voor aangeslotenen aan het telefonisch net bestaat
de gelegenheid tot telefoneeren doorloopend dagen
nacht. Voor nlet-aangeslotenen eveneens in de cel-
len geplaatst: Kerkplein, Stationsplein, Boulevard
Paulus Loot en Kostverlorenstraat hoek Zandvoort-
schelaan.

•BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Nu nog: 25 PRIMA WITTE ENVELOPPEN 12 et
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozeimobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507
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M

g Dansorkest:
• The American
3 Swingers
• o.l.v. Jack Dane

DANSEN
in de grote zaal

Ook de Normandie-bar blijft
DAGELIJKS geopend
Gereduceerde prezen.

BBBBBBBBBEBIHnBBBBBBflBBIBBBBBBBUBBBBBBBBBBBBBBfl

Warme Pantoffels
In leder, kameelhaar en
suede, ZONDER BON

Prima
schoolschoenen

BOKS
Herenrijgbottines
met dubbele zolen

Uitstekende winterschoen l

Verkoop contant
Geen zichtzendingen

Grote Krocht 13, tel. 2106

EEN PUNT van belang is juist NU een solied Kledingstuk.

KLEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN
GEDIPLOM. COUPEUR - BONTWERKER
GROTE KROCHT 23 - TELEFOON 2574

D "̂ Ook voor reparaties, oppersen en veranderingen ""̂ M

TWEED REGENJAS te dragen'als
regen- en winterjas Koopt deze thans
Leren jassen, prima - In Gummi de nieuwste snufjes, pumvrij.

Vraagt voor het maken van COSTUUM of
MANTEL, indien U zelf stof hebt, ons prijs!

Piano-
accordeons
van
HOHNER
SCANDALU
CRUCIANELLI
SYED^LA BRAND
CANTULIA

Nü doen
en niet langer uitstellen

Leert
harmonica spelen!

Het is niet zo moeilijk als U
wel denkb. Wij garanderen U
binnen enige maanden succes
met het onvolprezen

KLAVAR-SCRIBO-SYSTEEM
Het aanschaffen maken wij U gemakkelijk.
Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen bij on-
zen vertegenwoordiger:

H, Hildering, Kerkstraat 23, telefoon 2107
N.V. HEES & Co

of bij

KRUISSTRAAT 33 HAARLEM

THEATER MONOPOLË
Telefoon 2550, Pir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 12 tot en met Donderdag 17 Oct.
iedere avond aanvang 7.15 uur. Einde der voorstel-
ling 9.30 uur. Opvoering van een machtig filmwerk!

POLA NEGRI
Werelds meest gevierde filmdiva, na haar grote
succes van Mazurka thans in

Tango Notturno
Twee kunstenaars met twee temperamenten
Pola Negri en Albrecht Schönhals

Na Mazurka weer samen in Tango Notturno. Nu
deze beide kunstenaars in de grote Ltuninafilm
Tango Notturno elkaar opnieuw op het witte doek
ontmoeten, kan men er zeker van zijn, dat weer
deze electriseh geladen en adembenemende span-
ning ontstaat, die de lilm Mazurka tot een groot
menselijk drama stempelde.
Verder een schitterend bijprograrruna.

In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNDEUWS
Toegang boven de 18 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

Zondagmiddag 2.30 uur Speciale voorstelling voor
de jeugd. Als hoofdfilm:

De club van de Zwarte Pijl
Een Hollandse film gespeeld door Hollandse jon-
gens. — Verder een amusant bijprogramma.

Entree 20-30 en 40 cent.

Ondanks oorlogstijd* tóch

IEUWE BOEKEN!

3190

3220

3221

3218

3191

3193

3224

3219

3192

3215

3217

3194

3187

3226

3225

3189

3223'

3214

Bolt, Ben. Spionnen van Europa.
Bottowe, Ph. Onveilig signaal.

De wereld van het onbewuste.
Bjerreso, K., Nacht.
Brame, C. M. En immer schijnt de zon.
Cody, Stoiie, Zilver, zand en kogels.
Franken, N. Vallen en opstaan.
Fogh, W.S., De onbekende soldaat, die bleef

leven.
Gregory.Jack., Om de macht in Rockey Bend
Kaaden, v.d. S., Twee-en-twintig.
Lorentzen, M., De familie Gelinde.
Man, H. de, Geiten.
Nes-Uilkens. De oude stee.
Nachennius Roegholt. Julie wil niet achter-
blijven.
Osinga, Was. Als het stormt in de lente.
Raiiie, M. W., Ridgway vecht het uit.

! Saxgaard, A. Een uur met -de autobus. "'
Uden, Hans v. Ivoren parade.

Gertenbachs Leesbibliotheek

Achterweg l

's Avonds 8 uur gesloten; ook 's Zaterdags



SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In t
bekende Slgarenmagazijn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —

RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 13 Oct. 10 uur: Ds. D. Tromp,
nam. 4 uur: dezelfde.
vjn. 10 uur Jongerensamenkomst in 't Jeugdge-

foouw te Aerderihout.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 13 Oct. 10 uur: Ds. P. van der Vloed.
Heilig Avondmaal.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmawcg.

Zondag 13 Oct. 10 en 17 uui-: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 13 Oct. 10.30 uur: Ds. H. A. C. Snethlage
van Hillegersberg.

Zondagsschool van 12-1 uur.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.

Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude
Bewaarschool aan de Duinweg.

Spreker de heer J. W. van Zeijl.
NED. ISR. GEMEENTE

Geen opgaaf ontvangen.

SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET
VERLOREN GOEDEREN VAN M1LIXA1KEN

Bij het Departement van Defensie is een aan-
zienlijk aantal verzoeken van militairen ingekomen,
strekkende tot vergoeding van schade wegens het
in verband met de oorlogshandelingen te loor gaan
van particuliere eigendommen.

Aan adressanten zal worden medegedeeld, dat
indien zij niet in staat zijn deze schade geheel of
gedeeltelijk te dragen, zij zich kunnen wenden tot
de Nationale Vereniging tot steun aan miliciens,
Grote Markt 7, te Den Haag, onder overlegging
van een verklaring, bevattende zo volledig moge-
lijke gegevens omtrent het ambt, beroep of bedrijf
en het gezin van den verzoeker en omtrent de

.stand van de inkomsten en het vermogen van
dezen en zijn gezin.

Mevrouw, Wij hebben nu nog voorradig CREPE-
SERVETTEN 37x37 cm, 50x50 cm en Damast-
servetten 60x60 cm. Tevens op rollen.
Eerste Zaïidvoortse. Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

OORLOGSERVARINGEN.

Uit het „Tijdschrift voor Gezinsbescherming" la-
ten wij hier enige publicaties volgen van den heer
L. J. M. Korernans, Adjunct-inspecteur voor de
luchtbescherming.

DE VERSCHILLENDE SOORTEN BOMMEN.
G-edurende de oorlog is in ons land veelal gebruikt

de brisantbom met mijnwerking, van betrekkelijk
licht gewicht, van 25-75 kg, soms ook echter van
zwaarder kaliber.

Van deze bommen dringen zelfs de grootste scher-
ven in de regel slechts door één muur heen. De in-
slag is geconstateerd op l meter en hoger, hoofd-
zakelijk in de eerste verdieping.

Tydens een aanval is men dus het veiligst als
men achter een binnenmuur ligt in de benedenver-
dieping plat op grond.

Over het algemeen is de uitwerking van de bom-
men nogal meegevallen. Voor de oorlog dacht men,
dat een bom van 250 kg bij voorbeeld een geheel
huizenblok zou vernielen, doch de luchtdruk en de
luchtzuiging zijn kleiner gebleken dan men ver-
wachten zou.

De brisantbom met scherfwerking ontploft, bij
de minste weerstand, dus onmiddellijk als de grond
bereikt is. De scherven slaan, in tegenstelling met
die van de daareven besproken bom, horizontaal
weg. Dit soort bommen wordt gebruikt tegen per-
soonlijke doelen. Dekking is uiterst moeilijk. Spr.
heeft een officier gesproken, die zich bij zulk een
bom het veiligst voelde, als hij rechtop stond.

Vervolgens ging spreker dieper in op ervaringen
met de brandbom. Dergelijke projectielen zijn met
honderdtallen geworpen opeenstadinZuid-Neder-
land waar de brandweer er de handen vol aan had,
maar waai' ook de bevolking op de oude manier met
schop en zand het gevaar op deugdelijke wijze kon
bestrijden. Een brandbom van.l kg valt door het
dak heen, maar verder komt zij niet. In Rotterdam
werden bommen geworpen, welke, naar spr. ver-
moedde, phosphor bevatten, waartegen althans door
de burgers zelf weinig of niets is te doen. Van de
Engelse brandbom is de samenstelling nog niet
bekend. De uitgeworpen lichtprojectielen bevatten
magnesium en z '̂n ongevaarlijk.

De door de Engelsen uitgeworpen tijdbommen zijn
brisantbommen, welke eerst na enkele uren, soms
ook na enkele dagen ontploffen. Zij zijn hoogst ge-
vaarlijk en men kan de bevolking- niet genoeg op
het hart drukken bü inslag: van een dergelijke bom
onmiddellijk te politie te waarschuwen, die dan
de omgeving, kan afzetten opdat de bom opgeruimd
kan worden. Men moet, als er een niet ontplofte
bom wordt aangetroffen, steeds rekening houden
met de mogelijkheid van een tijdbom, die elk ogen-
blik tot explosie kan komen. De opruiming ge-
schiedt-door de Duitse militairen, die echter ook
de veiligste weg nemen en eerst rustig afwachten
of het gevaarlijke ding niet zonder meer zal ont-
ploffen.

CATASTROFALE BRANDEN.
De praktijk heeft uitgewezen, dat de grote bran-

den eerst veel later zijn uitgebroken. Daarvoor zijn
verscheidene redenen.

Op vele plaatsen werd door het bombardement
de waterleiding vernield, zodat de druk soms tot
nul daalde en de brandweer was aangewezen op
open water, dat veelal niet in de binnenstad voor-
handen was. Het vraagstuk van het open water is
daarom zeer urgent. De gemeenten zullen goed
doen na te gaan waar brandputten of Tiog beter
brandsloten kunnen worden ingericht.

Voorts is er de wind, die vrij spel heeft in de
gordijnen, welke door de vernielde vensters naar
buiten waaien.

De paniekstemming jaagt de mensen de deur uit,
zodat de huizen, welke met eenvoudige middelen
behouden hadden kunnen worden, aan het vuur
werden overgegeven. Het is daarom zaak thuis te
blijven als er niet direct gevaar dreigt en steeds
water bij de hand te hebben voor het geval de wa-
terleiding niet meer functionneert. In Middelburg
was slechts één historisch gebouw getroffen, doch
zeventien andere ging in vlammen op, omdat er
niet opgetreden werd. Ook is het zaak reserve-per-
soneel voor de brandweer en voldoende reserve-
slangen aanwezig te hebben.

Koopt thans uw
Wij hebben nog goede kwaliteit!

Onze modellen CORSETTEN en BUSTEHOUDERS zijn volmaakt

HET KOOPJESHUISKerkstraat 32-34
Telefoon 2931

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen, vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Watennan, tel. 2092

Kleed II warm
met een WOLLEN VEST en
WOLLEN DAMES-COSTUUMROK

Dames-, heren- en kinderhandschoenen, Sjaals in
wol, zijde en georgette, Handwerkkleden.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.

Magazijn „L I BELLE"
GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

MODE-TEKENEN
OPLEIDING MODE-TEKENAAR (ES) en

ONTWERPER (STER):
Club en privé-lessen

MODEL-TEKENEN: (Clublessen)

BERNA TEN BRUGGENCATE
KONINGINNEWEG 61a, HAARLEM

Maar

Balks brood
smaakt toch beter!

M. |. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur
Dinsdag n.m.7—8.30 uur
Woensdag n.m. 7—8.30 uur
Zaterdag n.m. 2—4 uur
en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
slecht passende gebitten

DAMES, Stelt U prijs op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG!
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

KACHELZEILTJES 29 et
KOLENKITTEN 85 Ct
STERKE DEURMATJES 55 Ct
ZWART PAPIER p. meter 10 en 12 et
COCOSLOPERS per meter .. 148 et
GROTE VERTO-MATTEN .. 590 Ct
KOLENZEEFTEN, KACHELREKJES

Ziet de etalages

H. PASVEER
HALTESTRAAT 27 - Telefoon 2S1U

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH VAN HAASTRECHT
ÖWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

W* KLIJN Jr.
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

Kousen

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Warmwaterzakken
en Kurkwol

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Bood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Paarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

VERKOOPT nu uw

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waarde!
bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

^

•
+

•

•

•

Stelt U in het bezit t
van'één van onderstaande ^

PARTICULIERE

van'één van onderstaande

RADIO-TOESTELLEN
Pfiïlïps
Erres
Mende

1940-1941
vanaf f 97,50 -
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

•

ZO JUIST ONTVANGEN EEN COLLECTIE

MOPERME LAMPEKAPPEN
vanaf f 3,75

VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES; per doosje 2V2 et
VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 Ct

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk~kachels

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

Algemene Bezaten is-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas rouw- en rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel Nederland
Belast zich ook niet het afleggen.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

DE. WAARHEID MARCHEERT door W.'Eiclit, 3e'
druk, geïllustreerd. Uitg. W. J. Ort, den Haag

Nadat reeds enige tijd geleden een 2e druk van.,
dit boekje Wet lichit Ihad gtezlen, ontvingen wy
thans reeds een exemplaar van de 3e druk, die. nu.
bovendien verrijkt is met een aantal interessante
foto's uit de strijd in Polen.

Men zal zich herinneren, hoe de verovering van
Polen door Duitsland tussen l «n 20 September vari
het vorig jaar plaats had. De détails zal echter
menigeen zijn vergeten, vooral door de enorme
stroom, tegenstrijdige berichten, die van de zijde
van de beide in de strijd betrokken partijen de we-
reld in werden gezonden.

Dit boekje nu geeft tegenover elkaar de Duitse'
legerberichten en de op dezelfde dag verspreide
krantenberichten, legercommuniqué's, radiomede-
delingen en dergelijke van de zode der Polen err
geallieerden. Dit alles wordt volkomen objectief
tegenover elkaar gesteld, zodat de lezer zelf de ge-
legenheid heeft, een vergelijking te maken, en zelf
zijn conclusies te trekken. Ongetwijfeld blijkt ihier-
uit, dat de berichten van geallieerde en Poolse zijde-
verspreid, tot op het allerlaatste moment de wereld
onjuist hebben ingelicht over de werkelijke gang'
der gebeurtenissen en de waarheid steeds hebben.
trachten te verbloemen totdat dit niet meer moge-
lijk bleek.'

Een boekje, dat waard is om bewaard te worden;
vooral in deze geïllustreerde, en ook nu weer uit-
stekend verzorgde vorm.

HET VOORSPEL TOT DE GROTE STRIJD,
door W. Picht, Uitg. W. J. Ort, Den Haag.

De heer Picht heeft reeds geruime tijd geleden
een boekje uitgegeven onder de titel „De waarheid
marcheert", dat bij denzelfden uitgever als het hier
boven genoemde is verschenen. Thans heeft hij'
hetzelfde procédé toegepast op de oorlog in Noor-
wegen. Tegenover de oorlogscommuniqué's van de
Duitse weermacht heeft hu namelijk een verzame-
ling 'buitenlandse berichten gesteld, telkens dag
voor dag, zo lang deze oorlog heeft geduurd. HÖÏ
behandelt zo de periode van 9 April tot 2 Mei 1940,
en hoewel de heer Picht daarbij een inleiding ent-
een slotbeschouwing geeft, laat hij voor het groot-
ste deel de Beoordeling aan den lezer over.

Inderdaad blijkt, dat de geallieerden tot het laat-
ste moment blijk hebben gegeven van een grenzen-
loos optimisme, dat ten slotte wel zeer tot hun na-
deel is gebleken.

Het boekje is voorzien van een aantal belangwek-
stand van de inkomsten en het vermogen vair
alle opzichten keurig verzorgd.

ELECTRICITEIT
[OP ELK GEBIED}

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

DE MAATREGELEN VOOR DE
AARDAPPELHANDEL

De Directeur-Generaal voor de Voedselvoorzie-
ning, ir. S. L. Louwes, heeft in de persconferentie
enkele mededelingen gedaan in verband met de
maatregelen, die getroffen zijn en nog 'getroffen,
zullen worden met betrekking tot de aardappel-
handel. Het doel'van deze maatregelen — zo zeide
h;j — is er voor te zorgen, dat er voldoende aard-
appelen voor de bevolking beschikbaar blijven en.
te voorkomen, dat-er aardappeldistributie komt. De
reden, dat wij rantsoenering willen voorkomen, is.
deze, dat de aardappel een aanvullingsvoedsel is,
vooral voor hen, die het niet zo goed kunnen be-
talen. Men denkt wel eens, dat maatregelen tem
aanzien van de aardappelhandel niet nodig zijn,,
omdat er geen aanleiding is. In normale jaren im-
mers bedraagt de uitvoer 250 millioen kg en de'
hoeveelheid, die tot veevoeder wordt verwerkt, is
normaal ongeveer 500 millioen kg.

Toch is er wel degelijk aanleiding om tot maat-
regelen over te gaan. We zien, dat wanneer ver-
schillende artikelen worden gedistribueerd, het ge-
bruik van een bepaald, nog niet gedistribueerd ar-
tikel sterk toeneemt. Zo is het ook in dit geval-
Gedurende de wereldoorlog zag men hetzelfde ge-
beuren en kon het gebeuren, dat maar één kilo-
gram aardappelen per persoon en per week kort
worden verstrekt. Bij normaal verbruik is dat drie
kilogram, er is dus een hele ruimte in deze aard-
appelen, een ruimte, die zeker boven de 50 pet,
gaat, mits we er voor zorgen, dat de aardappelen,
een goede bestemming krijgen. Om daarvoor te
zorgen, zijn diverse maatregelen, die den verbouwer
aangaan. Voorkomen moet worden, dat de voor
menselijke consumptie geschikte aardappelen aan
het vee gevoerd worden. Derhalve is afgekondigd,
een vervoerverbod van voor menselijke consumptie-
geschikte aardappelen. Voort veevoer mogen ge-
bruikt worden die aardappelen, die te klein zü'n,
die rotte plekken vertonen en die door hun slechte-
kwaliteit niet voor menselijke consumptie geschikt
zijn. De beoordeling is niet aan den boer overgela-
ten. Om haar goed in de hand te houden is een af-
leveringsverbod afgekondigd, waardoor de aard-
appelhandel langs bepaalde kanalen wordt geleid.
Voorts komt er een prijsregeling. De aardappel,
een volksvoedsel bij uitnemendheid, mag niet te-
duur worden, terwijl aan de andere kant den pro-
ducent een goede prjjs moet worden gewaarborgd.
De aardappelen zullan in de toekomst gegeten wor-
den in de volgorde van hun houdbaarheid. Voor
aardappelen, die heel goed tot 'het vroege voorjaar
bewaard kunnen bhjven, is een afleveringsverbod
afgekondigd, zoals b.v. voor de Bevelanders en voor
de gekleurde soorten. Vooral in verband met ver--
voermoeilijkheden, die in de wintermaanden te ver-
wachten zijn, is tevens een afleveringsverbod afge-
kondigd voor aardappelen, die geteeld zijn in. de
gebieden om de grote steden.

Afgeleverd mogen thans worden de soorten, die-
het geschikst zün om in de herfst en de vroege-
winter geconsumeerd te worden.

De aardappelproducenten ontvangen een garan-
tiebewys, waarbij' ook rekening wordt gehouden»
met bewaarloon. Vergeleken bij vorige jaren is deze'
prijs zeer goed.

Ir. Louwes besloot ztfn uiteenzettingen met er-
met nadruk op te wijzen, dat de bevolking voor-
oorlogsprijzen van aardappelen niet bang behoeft',
te zijn.

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft*--
te verkopen, dan Is uw adres, als steeds GROTE"
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2104.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension, en»
Hotel-inventarissen.

N, V» S» Waterdrinker
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RTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE B ADCOUR ANX O P G E R I C H T IN 189

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

Giro no. 9446

Uitgave ftertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
Brj contract en In de badgastenlrjst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel f 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

NEDERLAND,
BESEFT l UW TAAK!

Vele Nederlanders begrijpen helaas nog
niet wat er vandaag de dag gebeurt. Men
blijft staan bij alle narigheid, die men onder-
vindt: bij de oorlog, die ook hier heeft ge-
woed, de bezetting, waaronder wij hebben te
leven, bij de distributie der levensbehoeften
en de slagen der bomaanvallen. Men staart
zich blind op het probleem der werkloosheid,
op het gebonden zijn in ambt of beroep, op
het toenemende aantal verordeningen en op
de verplichting om van 10 tot 4 uur in huis
te blijven. Men voelt de toestand als ellendig
en hopeloos aan en heeft maar één wens: dat
er, hóe dan ook, een eind aan komt.

Wij begrijpen dat. De toestand is dan ook
niet zo eenvoudig. Men was rustig aan het
werk en ineens is men hardhandig wakker
geschud. Men werd in de realiteit gezet en
nu geraakten velen hun evenwicht kwijt. Dat
terug te vinden, is niet gemakkelijk. Toch
moet het. Al hadden wij, vrijheidslievende
Nederlanders, het betrekkelijk goed en rus-
tig, ook wij hadden onze zorgen: over werk-
loosheid en slechte woningtoestanden, over
het dalen der fondsen en verminderen der
winst, over stijgende belastingen en dalende
inkomens. Maar ja, vroeger was er ook werk-
loosheid, maar geen steun; vroeger waren de
woningtoestanden nog veel slechter dan nu
en waren er ook crises geweest. Het zou al-
les, suste men zich in rust, wel weer beter
worden. Doch jaar na jaar verstreek
erï het werd niet beter.

Er zijn in het verleden, dank zij het vol-
hardingsvermogen van vele pioniers, vele so-
ciale verbeteringen tot stand gekomen; wij
denken aan de invoering van de vrije Zater-
dagmiddag, de achturige werkdag en de va-
canties, ook aan het bouwen van betere volks-
woningen, aan regeling van salarissen en pen-
sioenen, aan invaliditeits- en ziektewetten,
aan de Overheidsdiensten voor controle en
beheer. De fout echter was, dat men blijk-
baar dacht, dat, na het invoeren van verbete-
ringen stuk voor stuk, tenslotte alle bronnen
van ellende opgedroogd zouden zijn. Meer
en meer werd men verblind door schijnbaar
gunstige resultaten en liet men de grondidee:
welvaart voor iedereen, schieten.

De slechte toestanden van weleer waren
een gevolg van een kapitalistisch stelsel, van
een op het belang van den enkeling of een
groep ingestelde economische structuur. Wel-
nu, die slechte toestanden worden niet op-
gelost, zolang men de oorzaak niet wég-
neemt en dus niet kan of durft doordringen
tot de kern van het probleem: het kapitalis-
tische stelsel. Men heeft, eerst in bewogen
en later in rustiger tijden, de rotte vruchten
één voor één van de slechte boom geplukt en
dacht ten slotte dan wel te kunnen overgaan
tot het vellen van de boom zelf. Echter, zo-
lang de boom nog blijft staan, brengt zij
steeds weer nieuwe slechte vruchten voort.
Men kan dus wel aan het plukken blijven.

Het invoeren van de vrije Zaterdagmiddag
en de achturendag heeft de werkloosheid niet
kunnen tegenhouden. De regeling van sala-
rissen en pensioenen heeft niet kunnen voor-

komen, dat aan de daaruit voortgevloeide
verbeteringen enorme concessies - moesten
worden gedaan. Trots invoering der sociale
wetgeving verkeren weduwen en wezen in
armoede, wanneer het hoofd van het gezin
is heengegaan en brengen de ouden van da-
gen hun levensavond in materiële zorgen
door. De verbeterde volkshuisvesting bracht,
evenals de overige verbeteringen, verhoging
van vaste lasten met zich en op de keper be-
schouwd is er dus niet zo heel veel verbe-
terd.. Meer schijn dan werkelijkheid.

Maar het kan en het zal wél beter worden.
Daar staat, hoe vreemd het ook moge klin-
ken, deze tijd ons borg voor. Men moet het
echter willen zien en de verbetering ook we-
zenlijk willen tot stand brengen. Anders zou
het inderdaad hopeloos zijn. Achter de don-
kerste wolken schijnt de zon en na de zwaar-
ste stormen komt de rust. Ook nu. Wat wij
nu hebben door te maken, is niet de strijd
van volkeren tegen volkeren maar van de
arbeid tegen het kapitaal. Het is de zelfver-
nietiging van de kapitalistiscEe economie en
de geboorte der centrale, op de behoeften
van allen ingestelde economische structuur.
Die tijd en die strijd maken wij mee en wij
hebben noodwendig onze plaats daarin te
bepalen. Hoe is nu, Volk van Nederland, Uw
houding? Terug kunt gij niet; het zou fataal
zijn. Vooruit moet ge en snel, want onze tijd
is dynamisch. Geen gepraat alleen, geen zoe-
te rust, maar doen is het parool. Meewèr-
ken, op grond van innige overtuiging.

Het gaat, dat moet men goed begrijpen,
niet om Nederland en zijn bevolking, ja zelfs
niet om Europa alleen. Het gaat hier om
structurele veranderingen in heel de wereld.
Doch het probleem is te omvangrijk om het
in zijn geheel uniform te ontwikkelen. Dat
geschiedt in elk land, met inachtneming van
algemene richtlijnen enerzijds en de eigen-
karaktereigenschappen, het peil van ontwik-
keling ook, in dat land, anderzijds.

Welnu, wij weten waar wij aan toe zijn.
Wat ook de toekomst brengt, in economisch
opzicht zal voortaan alles centraal worden
ingesteld en beheerd. De bemoeienissen van
het Bestuursapparaat zullen omvangrijker
nog worden dan in het verleden reeds het
geval was. De belangen van den persoon wor-
den ondergeschikt aan die der Gemeenschap.
Alle productiemiddelen in handen, alle wcr-
kers in dienst van het Bestuursapparaat der
Gemeenschap. De productie ingesteld op de
behoeften van allen. Dat is de enige weg naar
wezenlijke opbouw en het herwinnen van
het evenwicht. Dat is eis van deze tijd. Het
kapitalistisch stelsel (individualistische eco-
nomie) met wortel'en al weg, de bodem der
toekomst goed toebereid (propaganda onder
het volk) en dan de nieuwe boom met goede
vruchten geplant (centrale economie). Dat is
ons aller belang. Dat is de basis voor de
reeële eenheid van het Nederlandse volk en
voor het verkrijgen van ware volkskracht.
Dan komt er arbeid en welvaart voor allen,
van wieg -tot graf. Nederland beseft Uw
taak!

DE VROUWENAVONDEN" VAN DE
NED. PROT. BOND .

De .trouwe bezoeksters van onze „Vrouwenavon-
den" zullen zich wellicht al afgevraagd hebben hoe
het nu met onze bijeenkomsten moet gaan. De
avonden zijn kort en soms aarde-donker. Toch wil-
len we graag bijeen blijven komen, het contact met
elkaar niet verliezen. Het comité heeft nu een mid-
dag belegd op Donderdag 24 October a.s. We willen
dan met elkaar bespreken of we onze avonden mid-
dagen zullen laten worden, of Donderdag een ge-
schikte dag is, enz. Ook zal op die eerste middag
gezorgd worden voor >een inleiding - en zelfs als
't kan voor thee!

Komt, als U enigszins kunt en neemt nieuwe be-
zoeksters mee. Donderdag 24 October 2-4 urn- in de
Brugstraat. Het Comité.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige Zondag besprak de heer S. Otten voor

de ouderen liet treurspel van Shakespeare: „Ham-
let, Prins van Denemarken".

De heer Otten behandelde eerst de inhoud van
het spel, waarna hu de strekking nader uiteen zette
Hij liet ons zien, waartoe een mens geraakt, als hij
een verkeerde levenskeus doet en kwam tenslotte
tot de conclusie: „Zoek niet jezelf, maar zoek God."

De familie Otten -besloot met een toepasselijk
lied.

Wij zijn den heer Otten zeer dankbaar voor zijn
medewerking en zullen gaarne binnen afzienbare
tijd weer naar hem luisteren.

Aanstaande Zondagmiddag is er weer een alge-

mene bijeenkomst in de Brugstraat om half drie.
De heer H. J. Hogen Esch zal dan voor ons spreken.

De penningmeester verzoekt ons om de maande-
lijkse contributie mee te nemen. Deze bedraagt
ƒ 0.35 (f 0.25 per lid voor meer dan één uit één ge-
zin) .

SAMENWERKING DEK TONEELVERENIGINGEN
Na twee informatieve besprekingen werd een de-

zer dagen in een bijeenkomst, waar vertegenwoordi-
gers aanwezig waren van de toneelverenigingen „De
Schakel", „Ons Toneel", „Phoenix" en „Op Hoop
van Zegen", overgegaan tot oprichting van een Co-
mité der samenwerkende Zandvoortse Toneelver -
enigingeii". Het Comité bestaat uit acht leden, ter-
wijl het dagelijks bestuur als volgt is samengesteld:
K. Visser, voorzitter: J. G. Bisenberger, secretaris;
J. Hagen, penningmeester.

Het ontstaan van dit comité is zeer toe te juichen
daar elke toneelliefhebber weet, dat er vooral nu
vele moeiehjkheden zijn, die niet een, twee, drie zijn
op te lossen. Gezamenlijk kunnen de verenigingen
echter meer weerstand bieden tegenover de moeilijk
heden, terwijl er nu ook kans bestaat, dat er meer
eenheid op toneelgebied zal komen.

In de opriihtingsver g adering werden vele voor-
stellen behandeld, die nog nader zullen worden uit-
gewerkt. Ingesteld werd nog een programma-com-
missie, bestaande uit de heren W. Chr. Hildering,
H. Luyte, H. C. Dhooge en mej. J. C. Molenaar.

Binnenkort zijn nadere mededelingen over de
werkwijze en het doel van het comité te verwach-
ten.

Nederlands-Indië
IN WOORD EN BEELD
door H. P. TILLEMA
(namens het Koloniaal Instituut
te Amsterdam)

Het zijn we Javaanse vrouwen, die de blade-
ren van de theestruik plukken, waarvan wij
ons heerlijk kopje thee trekken. Nooit doen
dit de mannen. Het is accuraat werk, dat
plukken. Om de goede maat te weten maakt
de vrouw gebruik van een eigenaardige maat:
een grote T. TJ ziet ze bij de rechterhand dei-
vrouw.

BETALINGEN
•- vorderingen Duitsche Weermacht
Op verzoek van den Secretaris-Generaal,
waarnemend Hoofd van het Departement
v. Binnenlandsche Zaken, breng ik ter kennis
van belanghebbenden, dat in verband mee
de voortvarendheid, waarmede van Duitsche
zijde de verzoeken om vergoeding voor R-
verrichtingen worden behandeld, het geen
zin heeft zich met den Hoofdintendant of
één van diens bureaux in verbinding te stel-
len en dat zulks in het vervolg dan ook
achterwege moet blijven.

De Burgemeester van Zandvoort,
VAN ALPHEN.

Zandvoort, 16 October 1940.

OPGAAF VAN BANDEN
Bezitters van auto-, motorrijwiel-, 'tractor-
en vliegtuigbanden, al of niet gemonteerd op
rij- en voertuigen voor motor- of paarden -
tractie of op eenige andere wijze voortbewo-
gen, onverschillig of zij voor eenig doel nog
bruikbaar zijn, zijn verplicht vóór of op

Zaterdag 19 October 1940
hiervan opgaaf te doen op formulieren, die
aan het distributiekantoor, Haltestraat 4.
verkrijgbaar zijn. uiterlijk 19 October 1940
moeten de formulieren weer ingevuld inge-
leverd worden.

„
VERGADERING ZANDVOORTSE HANDELS-

VERENIGING.
Na een langdurige rustperiode hield Donderdag

17 Oct. de ZHV haar eerste Algemene Vergadering
in het winterseizoen.

De voorzitter, de heer E. Brokmeier Jr. opende de
vergadering met een hartehjk woord van welkom
en sprak zijn voldoening uit over de goede op-
komst op dit ongewone uur (7 uur) van vergaderen.

Tevens dankt de voorzitter alle leden voor het
schitterende cadeau, een gasfornuis, dat hij bij zijn
huwelijk mocht ontvangen.

Staande werd door de vergadering het lid, de heer
M. Holleiiberg en. het oud-lid, de heer W. Gerten-
bach herdacht.

De notulen van de vorige vergadering werden
goedgekeurd.

Bij de mededelingen en ingekomen stukken
werd naar voren gebracht dat de ZHV ƒ 320,50
heeft kunnen afdragen als Middenstandsoffer aan
de gehouden collecte alhier. Voor de sigarenmaga-
zijnen was met succes een regeling getroffen voor
de leveringen die zij ontvingen.

De heer Slegers ontving als voorzitter van de
Hanze een aardige attentie van de ZHV bij zijn
terugkeer uit het ziekenhuis.

Het verzoek van de ZHV om restitutie voor haar
leden bij het PEN van het vastrecht-tarief werd
afgewezen.

De besprekingen voor de winkelsluitlng in ver-
band met de verduistering bracht heel wat tongen
in. beweging; een voorstel van het bestuur zal nader
onder de loupe worden genomen en behelst een
sluiting tot 15 Nov. om 7 uur en van 15 Nov tot
15 Jan. om 6 uur, des Zaterdags één uur later.

Ook aan de ongeorganiseerde Middenstanders zal
een verzoek gericht worden om medewerking, om
zodoende eenheid te krijgen, in de •winkelsluiting.

Voor de rondvraag was niet veel belangstelling
en hierna kreeg de heer A. J. v.d. Moolen, wét-
houder het woord voor een. kleine uiteenzettüig
overj „Zelfbescherming; hij luchtaanvallen". Deze
werd op korte, doch duidelijk wijze naar voren ge-
bracht en had ieders belangstelling.

Op een ongewone tijd, 9.45 uur moesten wij allen
huiswaarts beren.

CHR. JONGEMANNENVERENIGING

Zaterdag 12 Oct. j.l. sprak voor ons de heer E.
Loerakker uit Haarlem over „Bartje zoekt het ge-
luk", van Anne de Vries. Veel was reeds over dit
boek gezegd en geschreven, maar nu we er beter
mee kennis hebben gemaakt, heeft het onze ver-
wacïitingen nog verre overtroffen. Een ieder kun-
nen we dan ook ten volle aanraden, dit te lezen!

A.s. Zaterdag komt bij ons op bezoek de heer J.
W. van Zeijl te Zandvoort, met een causerie over
„Rusland". Het verheugt ons, dat juist deze expert
dit onderwerp wil behandelen, daar men zeker is
van een zuiver en objectief oordeel.

Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom.

TOB-NIET-NIEUWS.

De openmgsavond j.l. Zondag was een succes. Al-
len hebben zich buitengewoon geamuseerd; een
prettige omgeving, een goede stemimng, uitstekende
dansmuziek, enige aardige prijsdansen maakten
dat deze avond om was, voor men het wist en dat
•was wel het beste bewijs, dat onze Tob-niet-avond
geslaagd is. De wegblijvers hebben veel gemist,
maar krijgen Zondag a.s. hun. laatste kans! We
hebben weer enige attracties o.a. het optreden van
Johny en Jimmy! Dus jongelui benut je laatste
kans om met Tob-niet! kennis te maken, hierna
alleen in besloten kring! Komt allen Zondag 20 Oct.
naar Loefhoeck! Een Tob-niet-avond is een ge-
slaagde avond. Vrij entree!

ALGEMENE JAARVERGADERING
ZVV „ZANDVOORT"

Maandag 14 October hield de voetbalvereniging
„Zandvoort" haar algemene jaarvergadering in het
clubhuis, Vondelstraat. De opkomst der leden was
middelmatig.
De notulen der vorige vergadering werden onveran-
derd goedgekeurd. Hierna gaf de penningmeester
verslag van het afgelopen seizoen. De inkomsten
van het seizoen 1939-'40 bedroeg ƒ 2.077,13 terwijl
is uitgegeven ƒ 1.868,94. Blijft dus een saldo van
ƒ 208,19. De begroting voor het seizoen 1940-'41 is
vastgesteld op j 2.425,—. Het verslag van den pen-
ningmeester werd met algemene stemmen goedge-
keurd.

In de nieuwe kaseommissie werden benoemd:
J. N. Huyer, H. Turenhout en H. Terol.

De vergadering keurde voorts het bestuursbesluit
goed. behelzende de handhaving van de bestaande
elftalcommissie. Daar de heer G. Paap reeds eer-
der als elftalcommissielid heeft bedankt, is de heer
J. Keur door het bestur als zodanig benoemd. Deze
commissie bestaat dus uit de heren H. Terol. P.
Schaap, H. Keesman en J. Keur.

De volgende aandelen werden uitgeloot: no. 127,
108 en 115.

Bij de besprekingen voortvloeiende uit de rond-
vi-aag werd besproken, dat supporters die het eerste
of tweede elftal willen vergezellen, gebruik kunnen
maken van de gereduceerde prijzen der tram, waar-
voor de vereniging een contract heeft afgesloten,
mits men dit vóór Woensdag meedeelt aan het se-
cretariaat. Hierna werd deze geanimeerde vergade-
ring, die in een vlot tempo werd afgehandeld, door
den voorzitter gesloten. J.K.

JEUGDLUCHTVAARTCLTJB ZANDVOORT.

Zaterdag j.l. was de oprichtingsvergadering van.
de Zandvoortse Jeugdluchtvaartclub. Als inleidend
woord sprak, de heer H. Hagelen, secretaris der
Centrale Jeugdcommissie van de Kon. Ned. Ver.
voor Liichtvaart over het doel der vereniging. Dit
was, aldus spreker, om door het bouwen van model-
len, beschikbaar stellen van lectuur, het houden
van lezingen, enz. de jeugd meer bekend te maken
met dit moderne verkeersmiddel.

Hierna werd overgegaan tot het kiezen van een
bestuur. Dit is thans als volgt samengesteld: Alge-
meen leider; A. M. Aleven; Bouwleider: E. A. Bo-
damer; Secretaris: H. J. Vreman; Penningmeester r
N. Bos. Na nog enkele punten besproken te hebben
werd door den heer Hagelen aan <3e nieuwe leden
de Pelikaan herdenkiiigspenning uitgereikt. Deze
penning wordt door de K.N.V.v.L. gegeven aan alle
leden van de nieuwe Jeugdluchtvaartvereniging.



SPORT

VOETBAL
Zeemeeuwen-Ripperda,

De ontmoeting Zeemeeuwen-Ripperda eindigde
Zondagmiddag met een grote 5—l overwinning
voor de gasten. De thuisclub had voor de rust nog
wel iets in de melk te brokkelen, doch in de tweede
helft was Ripperda stukken sterker, hoewel er juist
in dit gedeelte maar één doelpunt gescoord werd.
Over het spelverloop het volgende.

Beide partijen waren in het begin tegen elkaar
opgewassen, waarna de thuisclub sterk in de aan-
val kwam. Enige prachtige kansen werden door de
Zeemeeuwen-voorhoede gemist, omdat de spelers
het weer eens zelf wilden proberen Terol miste
aelfs een kans voor een verlaten doel! Even later
deed hij het beter door met een fraai schot de
Ripperda-doelman het na-kuken te geven (1-0).

Zeemeeuwen bleef nog enkele minuten in do
meerderheid, doch langzamerhand werkte Ripperda
zich los en verdeelde het spel zich meer.

Na het mislukken van een hoekschop kreeg de
spil Dreyer de bal te pakken en Wist de stand gelijk
te maken (1-1). De-gasten hadden toen de smaak
te pakken en vooral de linksbuiten J. Koster deeJ
z'n best.- Met een onverwachte kopbal wist hij Hen-
nis te verschalken (1-2), om even later een vlie-
gend schot te lossen. De bal lag in 'het doel voor
dat men er erg in had! (1-3). Kort hierop wist
Koster met een aardig trucje het vierde doelpunt
te scoren (1-4).

In de tweede helft had Zeemeeuwen niets meer
in te brengen en wist de rechtsbuiten J. Spoor kort
na de rust de stand op 1-5 te brengen. Beide ploegen
probeerden nog van alles, doch in de stand kwam
geen verandering meer. Zeemeeuwen had de vierde
nederlaag te pakken!

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOOBT".

De resultaten van j.l .Zondag.
Het is aan Zandvoort l niet gelukt om beide

puntjes tegen Bloemendaal te veroveren. Naar de
spelverhouding en de aantal kansen te oordelen
was een overwinning beter op zijn plaats geweest.
In de eerste helft, toen het spel vrijwel gelijk op-
ging, doelpuntte Bloemendaal het eerst. Deze voor-
sprong wist de thuisclub tot de rust te handhaven.
In de tweede helft was het vooral Zandvoort, die
steeds in de aanval was. Uit een der aanvallen werd
geluk gemaakt. Hierna zette Zandvoort alles op
alles, maar hoe ze ook zwoegden, de winnende goal
werd maar niet gescoord, alhoewel de voorhoede
vele kansen kreeg. Met een 1-1 gelijk spel eindigde
tenslotte deze enthousiast gespeelde wedstrijd.

Zandvoort 2 ging op de goede weg voort en ver-
sloeg WA 2 met 2-1. Dit was een zeer spannende
wedstrijd. Tot de rust wogen beide partijen goed
tegen elkaar op en met blanke stand verstreek de
eerste helft. Na de rust kwam Zandvoort 2 goed
opzetten, toch duurde het geruime tijd, eer het
eerste doelpunt werd gescoord. Hierna veranderde
het spelbeeld volkomen. VVA wilde met alle geweld
een gelijk spel forceren en begon al te fanatiek te
spelen. Ze wisten tenslotte uit een strafschop ge-
lijk te maken. Kort voor het einde kreeg Zandvoort
2 eveneens een penalty toegewezen, welke werd be-
nut, zodat deze wedstrijd verdiend met 2-1 werd
gewonnen.

Zandvoort 3, die noodgedwongen met vele inval-
lers moest uitkomen tegen het sterke RCH 4 ver-
•loor met 7-0. Als het mogelijk is dat het derde
enigszins volledig kan uitkomen in de volgende
wedstrijden, dan zullen zeker wel betere resultaten
bereikt worden.

Een zeer goede prestatie leverde Zandvoort 4 in
de uitwedstrijd tegen het goed spelende Swastika 1.
Dit was de eerste wedstrijd van het vierde, wat
vooral vóór de rust merkbaar was, aangezien er nog
niet veel verband in het elftal was te bespeuren. Ze
ikonden het dan ook niet verhinderen, dat Swastika
met de rust een 3-1 voorsprong wist te behalen.
In de tweede helft werd het zelfs 4-1. Maar toen
gooide het vierde er een schepje op en zowaar wis-
ten ze geleidelijk hun achterstand in te lopen en
nog een 4-4 gelijk spel te forceren. Bravo, vierde!

Tenslotte won Zandvoort jun. van Bloemendaal
"b junioren rnet 6-4.
. A.s.'Zondag al onze elftallen in het veld.
> Al onze elftallen treden a.s. Zondag in het strrjd-
perk. Zandvoort l ontvangt de ex-R.K. eerste klas-
ser TYBB. Wat de bezoekers tot nu toe hebben ge-
presteerd is zeker niet slecht te noemen, zodat ons
eerste terdege op haai- tellen zal moeten passen.

Zandvoort 2 wacht een zware uitwedstrijd tegen
Bloemendaal 2. De reserves zullen zeker alles op
alles zetten om hun mooie positie te handhaven.
Zal dit hun vierde overwinning "worden?

Zandvoort 3 speelt thuis tegen Beverwijk 2 om
10 uur. Het vierde gaat op bezoek bü Spaarnestad 2.
Het terrein van Spaarnestad is gelegen aan de Ver-
gierdeweg. Junioren a spelen uit tegen HPC b om
10 uur terwijl junioren b thuis thuis spelen tegen
Haarlem d junioren, eveneens om 10 uur.
Het volledige programma luidt aldus:

Zandvoort 1-TYBB l, 2 uur.
Bloemendaal -2-Zandvoort 2, 2 uur.
Zandvoort 3-Bever\vijk 2, 10 uur.
Spaarnestad 2-Zandvoort 4, 10 uur.
HPC jun. b-Zandvoort jun. a, 10 uur.
Zandvoort jun. b-Haarlem jun. d, 10 uur.

Bericht aan onze supporters:
We delen onze supporters mede, dat zij gebruik

kunnen maken van de zeer gereduceerde prijzen der
tram bij de uitwedstrijden van het eerste en twee-
de elftal, indien zij die willen' bezoeken. Zulks
is mogelijk daar wij een contract met de tram heb-
ben afgesloten. Zij die hiervan gebruik willen ma-
ken, moeten zich vóór Woensdag opgeven, bij het
secretariaat. De reis wordt dan gezamenlijk met
de spelers afgelegd, terwijl ieder afzonderlijk terug
wordt het bedrag gerestitueerd.
Indien de betreffende wedstrijd niet doorgaat, dan
kan. De prijs moet bij aanmelding worden voldaan.

J.K.

ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBERGMAPPEN 15 cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

KACHELZEILTJES 29 et
KOLENKITTEN 85 et
STERKE DEURMATJES 74 et
ZWART PAPIER p. meter 10 en 12 et
KOLENZEEFTEN, KACHELREKJES,

Ziet de etalages

H. PASVEER
HALTESTRAAT 27 - Telefoon

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen. ^

N* V* S* Waterdrinker

ZIT NIET IN
DE PUT...

over de rantsoeneering.
VVg helpen U met tal van
wenken Er kan nog op
het gasvcrbruik bezuinigd
worden. Wij tooncn U dit
gaarne aan op onze kook-

demonstratics

WIJ LEEREN HET U RslS

T KAN ZUINIGER MET

CAS

'T G A S B E D R I J F
ZANDVOORT

Toonzaal 'Oranjestraat

Geeft gratis inlichtingen

Ontvangen: grote partij
GOUDREINETTEN
voor winterprovisie.

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - Telefoon 2452

Voor werkelijk goede bedrijfskleding
die TJ lang' dragen kunt onze van ouds bekende
kwaliteiten - ruime sortering

Fa. v, HENSEN
Kledingmagazijn, Grote Krocht SS, Telefoon 2574
Witte jassen, Stofjassen, EngJeren broeken, blauwe
Jasjes, Kapstersjassen.
Kelners-, Koks- en Bakkersbroeken en Buizen.

JONGENSPAKJES en PLUS FOÜBS.
GUMMI-MANTELS in ruime sortering,
grote party
BONKERS EN JEKKERS IN GRIJS EN BLAUW
Levering ook tegen crisis- en spaarbonnen.

mummmmamummmmmmmmmmmmmmmmmmwam
Ontvangen grote sortering

jongens-molières
in zwart en bruin

Schoenhandel

m C. do Vrios
• Haltestraat 55, telefoon 2851
jj Ie klas reparatie-inrichting
J N.B. Geopend tot 8 uur, Zaterdags tot 10 u

•••••••••••••••••••••••••••••U

Alles zonder bon
SPERCIEBONEN, per pond .. .'. ..
KASSNIJBONEN, per pond
ANDIJVIE, per pond.
BLOEMKOOL, per stuk
BODE KOOL, gesneden, per pond ..
WORTELEN, per grote bos
SPINAZIE, per pond
GROENE KOOL, 2 stuks
SLA, per krop
WINTERUIEN, 10 pond
WINTERWORTELEN, 10 pond ..
STOOPPEREN, 3 pond
ZUURKOOL, per pond
VERSE GEKOOKTE BIETEN, per pond
ZOETE DRUIVKN', per pond
HANDSTERAPPELEN, per kg
TOMATEN, per pond
LEKKERE PEREN, per kg
MOESGOUDREINETTEN, per kg .. ..

15 et
20 et
4 Ct

20 Ct
10 Ct
15 Ct
10 Ct
25 et
5 et

60 et
50 et
25 et
12 et
8 et

25 et
35 Ct
15 et
30 Ct
25 et

Groentehal

A. VAN STEIJNEN
GROTE KROCHT 29 TELEFOON 2770

Verduisterings rolgordijnen
Zwaar papier
Verduisterings-

cartonnen ramen

Balledux* woning -inrichting
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 2596

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Ondanks oorlogstijd, tóch

NIEUWE BOEKEN!

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2 Telef. 2358
Uitslagen van Zondag I.I.:

Zeemeeuwen 1-Ripperda l, 1-5
HBC 2-Zeemeeuwen 2, 3-1
Zeemeeuwen 3-HFC 4, 1-0
Adspirantcn-competitie:
SlZO-Zeemeeuwen, 9-1.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zeemeeuwen 2-Santpoort 2, 2 uw.
Zeemeeuwen 3-Haarlem 5, 10 uur.
Zeemeeuwen 4-Spaarnevogels 3, 2 uur.
Zeemeeuwen jun.-Heemstede jun., 10 uur.

Adspiranten-competitJe:
Zeemeeuwen-RCH d, 3 uur.
De blauwe Gabardine-regenjas is nog niet terecht

Juniores, krjk nog eens goed je garderobe na.
Spelers, die in een vorige wedstrijd een reserve

voetbalbroekje geleend hebben, worden verzocht die
a.s. Zondag weer bij de consumptietent in te léve-
ren.

A.s. Maandagavond 7 uur bestuursvergadering ten
huize van den heer Bluys, Haltestraat 25.

3190 Bolt, Ben. Spionnen van Europa. ~£
3220 Bottowe, Vb. Onveilig signaal.
3221 De wereld van het onbewuste.
3218 Bjerreso, K., Nacht.
3191 Brame, C. M. En immer schijnt de zon.
3224 Franken, N. Vallen en opstaan.
3219 Fogh, W.S., De onbekende soldaat, die bleef

leven.
3215 Kaaden, v.d. S., Twee-en-twintig.
3217 Lorentzen, M., De familie Gelinde.
3194 Man, H. de, Geiten.
3229 Nesna, H., Toen het vaderland riep.
3187 Nes-TJilkens. De oude stee.
3226 Nachennius Roegholt. Julie wil niet achter-

blijven.
3225 Osinga, Was. Als het stormt in de lente.
3223* Saxgaard, A. Een uur met de autobus.
3227 Seppanen, U., Waar de meren bruisen.
3228 Surink, S., De man met de vele gezichten.
3214 Uden, Hans v. Ivoren parade.

Gertenbachs Leesbibliotheek
Achterweg l

's Avonds 8 uur gesloten, ook Zaterdags

\mtmmmmmuwmnmm
Nn nog: ZS PRIMA WITTE ENVELOPPEN 12 et
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v, Detwscn
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2597

IHBHHHMHnMHHI
OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VEB. O.S.S.

Secr. Haarlemmerstraat 68
De jaarlijkse gymnastiekwedstrüden van de Ken-

nemer Turnkring werden voorlopig vastgesteld In
de maand Januari. Men vertrouwt dan echter op
de volle medewerking van alle verenigingen te kun-
nen rekenen, welke medewerking wij weer van al
onze leden verwachten.

Blijft dus geregeld de turnlessen bezoeken!!
De ouders van de adspiranten worden er op ge-

wezen, dat, indien hun kind om de een of andere
reden beslist op 'het vastgestelde uur de turnlessen
niet kan bezoeken, de mogelijkheid bestaat om naar
een andere middag of vooravond overgebracht te
worden. Hiertoe stuurt men even een briefje naar
het secretariaat of pleegt overleg met de leider of
leidster.

Nog even ter herinnering: Alle lessen vinden nu
plaats in school D, Herenstraat.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Vastgesteld voor Zondag 20 Oct.:
DEV-OSS, dames, 2 uur.
Zaanland 2-OSS, heren, 3 uur.
Weest allen op tijd ba liet station om kwart voor

twaalf, vertrek 12.03 uur. Geeft vroegtijdig bericht
bij verhindering.

Nu, de dames hebben voor een verrassing gezorgd
Tegen Carna werd een pittige wedstrijd gespeeld.
Aanvoerster S. v. Koningsbruggen maakt 'n andere
opstelling, die zeer goed voldeed. Het resultaat was
dan ook een 4-1 overwinning.

De heren hebben het er minder goed afgebracht.
Die moesten in Concordia te Zaandam hun meer-
dere erkennen door met 4-0 te verliezen. Waar was
de voorhoede? Er zat geen verband in Zondag: en
het kan beter, heren! Daarom doe nu a.s. Zondag
je best om de schade weer in te halen.

Tevens mochten we weer een nieuw lid boeken
door de activiteit onzer leden. Bravo! Dat velen
nog mogen volgen.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
Onze eerste oefenavond kan als geslaagd, J>e-

schouwd worden; de opkomst viel werkelijk mee.
Voor a.s. Woensdag verwachten wjj nog grotere be-
langstelling. Alhoewel de prijs voor het bad ƒ 0,40
per persoon bedraagt is dit in overleg met de Di-
rectie van het Sportfondsenbad gesteld op ƒ 0,25
voor de leden der Z.C.Z. Wij vestigen hierbü nog
even de aandacht erop dat iedereen zeep en hand-
doek mee brengen moet. Mevr. Hennis verzoekt de
contributie even bij haar te brengen. Zoals bekend
vertrekt de fietsploeg 6.45 van het Tramplein, de
tram 7.05. Het Bestuur.

Als de baby in den Haag voorzien was geweest van

een I D E N T I T E I T S P L A AT JE had dit de

betrokkenen veel onaangenaamheden bespaard.

UIILLEm IGEDTEOBfr
GEB. l/j - 3 -'O/j
fiCHTERUUEG 1
ZPnOVOOBT

BESTEL UW IDENTITEITSFiAAXJE N U I
zowel voor uw kinderen als voor uzelf!

PRIJS 35 CENT, geheel metaal met de naam
erin geëist!

GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l

»»»»»»:
HOCKEY-WEDSTKIJD

Victoria-Zandvoort (0-1)
Zandvoort is er m geslaagd de uitwedstrijd tegen

Victoria te winnen. Bij het inslaan vóór de wed-
stryd verrekte captain van Pagee een spier en
moest van spelen afzien, zodat Zandvoort met 10
man in liet veld kwam.

De badplaats-bewoners gingen echter met en-
thousiasme aan 'het werk en dat vergoedde veel
van het gebrek aan technisch kunnen. Daar ook
Victoria aan een dergelijk gebrek mank ging, was
het spelpeil niet hoogstaand. Door het enthousiaste
spel van Zandvoort werd de wedstrijd toch nog aar-
dig. De rust kwam met O—0.

Ook in de tweede 'helft was het een geljjkopgaan-
de wedstrijd met Zandvoort meest aanvallend.
Brokman slaagde er in de goal voor Zandvoort te
scoren, zodat Zandvoort een kleine, maar verdiende
overwinning ten deel viel.

GOLF.
Zaterdag en Zondag had op de banen van de

Kennemer Golf en Country Club, begunstigd door
prachtig (herfstweer, een ontmoeting plaats tussen
een 12-tal dames en een 12-tal heren.

Zaterdagmiddag werden mixed foursomes ge-
speeld, 18 holes handicap inedalplay. Winnaars wer-
den mevr. Nielsen en W. van Lanscïiot (9), die 81
net eindigden.

Tweede werden mevr. N. N. en Jhr. Mr. A Cal-
koen van Limmen (4) met 82 net.

Zondagmorgen werden foursomes matchplay ge-
speeld, waarvan de uitslagen als volgt luiden:

Mevr. Buma en mevr. Fabius verliezen van R. F.
Schill en W. F. Looman met 4 en 2.

Mevr. Stahl en mevr. Salberg winnen van M.
Wetselaar en H. Jordaan met l up. •

Mevr. NN. en mevr. van Riemsdijk winnen van
Ir. T. F. Hubrecht en W. van Lanschot met 2 up.

Mevr. Steinmetz en mevr. Bouman winnen van
Jhr. Mr. A. Calkoen van Limmen en Ch. E. Velt-
man met 6 en 5.

Mevr. Font en mevr. Nielsen winnen van F. W.
de Haan en Jhr. Mr. W. F. Roëll met l 'up.

Mej. Jurgens en moj. T. v.d. Laan verliezen van.
L. B. Heemskerk en J. Ruys met 5 en 4.

Vier foursomes werden dus door de dames -je-
wonnen en twee door de heren.

De singles, die des namiddags gespeeld werden
brachten de volgende resultaten:

Mevr. Buma verliest van Jhr. Mr. A. Calkoen van
Limmen met 4 en 3; me/r. Staiü en R. F. Schill
all square; mevr. Fabius verliest van M. Wetselaar
met 3 en 2; mevr. Salberg wint van W. van Lan-
schot met 4 en 2; mevr. N. N. verliest van H. W.
Jordaan met 5 en 4; mevr. Steinmetz verliest van
Ir. T. F. Hubrecht met 4 en 2; mevr. van Riems-
dijk wint van F. W. de Haan met 4 en 3; mevr.
Bouwman verliest van W. F. Looman met 2 en 1;
mej. -Jurgens verliest van Jhr. Mr. W. F. Roëll met
2 down; mevr. Pont wint van Ch. E. Veltman met
5 en 3; mevr. Nielsen verliest van L. B. Heemskerk
met 2 en 1; mej. T. v.d. Laan en. J. Ruys all square.

De dames wonnen dus 3 singles en de toeren 7,
terwyl 2 partijen all square eindigden.

"De wedstrijd werd gewonnen door de heren mefr
10-8.
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De 28e October hopen onze geliefde Ouders g

L. DEES
en

A. DEES-VAN DER ZEE
de dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaar
in het huwelijk traden.

Hun dankbare kinderen.

Zandvoort, 14 October 1940.
Paradijsweg 3.

DANKBETUIGING
Voor de vele bewijzen

•van deelneming onder-
vonden bü het overlijden
van onze lieve Dochter

•en Zuster
M. A, KOOBN

eeggen wij uitsluitend
.langs deze weg onze dank

C. Koorn.
P. Koorn-Sohaap.
Jan.

TE KOOP: 'n flink één-
persoons L E D I K A N T
<twijfelaar) met 4-delige
iapokmatras. Prijs ƒ 8.-.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
«Gertenbachs Drukkerij

JEchtpaar biedt zich aan
als HUISBEWAARDERS
tegen vrij wonen, voor
onderhoud huis te Zand-
voort.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41165 (in de bus)

PAT BAD U MIET CBOACBT
'dat uw •choanlja* *6O
fijn, ol« n l «u» KW»»worden Q.ropwMrd- O»«
II H«t werk, d«t ••!> w«r-
ftalljko •••a1*o«ai
mokt.

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289
'TE HUUR: schitterend

ONGEM. BOVENHTJIS
in de Krocht, ƒ 30 p.m.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij,
ond. no 41164 (in de bus)

"TE HU UK:
BENEDENHUIS,

bev. suite, serre-kamer,
taal, keuken en kelder,
voor echtp. z. kinderen.
•Groot stuk grond. Prijs
ƒ 25 p.m., water inbegr.
Adres te vernemen bur.
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP:
TVIEG en KINDERWA-
<1EN, zo goed als nieuw.
Prijs billijk.
Kostverlorenstraat 73.

GEVRAAGD door echt-
paar zonder kinderen

GEM. HUISJE
of gedeelte, voor het ge-
liele jaar. Spoed gewenst.
Br. bur. Zandv. Courant

Gertenbachs Drukkerij,
ond no 41161 (in de bus)

TE KOOP:
E. M. Jaarsma HAARD

ite koop aangeboden. Be-
slist zonder gebreken.
H.Cancrinus, Hogeweg 36

•-GEVR.: zeer beschaafde
prettige kennissen door
Dame om samen te musi-
ceren viool, piano, zang.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41162 (in de bus)

GEDEPT,. ZANG- EN
PIANOLERARES,
beroemde Ital. school
„Marchesi". Bul. cond.

.Stemconsult gratis.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukker-i)
ond. no 41163 (in de bus)

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Ktn-
derhuissingel 122 bij Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

GEVR. voor direct een
NET DAGMEISJE

van 9-4 uur. Mevr. Mole-
naar, Stationsplein 2

GEVRAAGD:-
FLINK MEISJE

van 8.30-1.30 uur. ƒ 3,—
per week.
Adres te bevragen bureau
v.d. Zanövoortse Cour,

TE HUUR: GEMEUBIL.
KAMERS, met of zonder
pension. Burg. Engelberts
straat 109. Alle kamers
stromend water, l minuut
van 't station.

Juffrouw zoekt
WERKHUIZEN

voor 'smorgens en 'smid-
dags.
Adres te bevragen aan
Bur. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD:
NET MEISJE

van 8-3 uur. Gez. zonder
kinderen. Mevr. Zwaar-
demaker, Zandv.laan 209

TE KOOP GEVRAAGD:

gedeeltelijke of gehele inboedels
Haarden, Kachels, Fornuizen en Vaste Wastafels
tegen de hoogste prijs.
Belast zich tevens met het veilen van inboedels op
bfllijke condities. Ook voorschotten te verkrijgen
voor de veiling geschiedt.
Tedere dag te ontbieden.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
•Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

M l E P V A N EGERE N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG-BEECKMiANPLEIN 5 PLAN NOORD

TE KOOP:
pracht wit kolenfornuis, prima Küperbusch kolen-
fornuis, pracht Salon-, Huiskamer- en Slaapkamer-
ameublement, nieuwe granieten aam-echt, prima
4 pits gasfornuis, Junker & Ruh, mooie Studie-
piano voor spotprijs, prima Geyser, pracht Vloer-
Tileed met drie bijpassende kleedjes.

P. Schipper, Kostverlorenstr. 30, tel. 2292
t

•BOTERHAMPAPIER, KNDPPATRONENPAPffiR,
•CLOSETPAPIER
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen

.Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 8507

UITREIKING BROODKAARTEN.
Voor degenen, die hun broodkaarten nog niet

"hebben afgehaald, bestaat de laatste gelegenheid
nog op Maandag 21 October 1940 <les namiddags
van 2 tot 3 uur in het' Patronaatsgebouw, Grote
Krocht 41.

HOOG EN LAAG WATER.
- Hoogwater Laagwater

v.m. n.m. vjn. lun.
6.24 6.32 0.19 0.24

7.03 0.38
7.45
8.26
9.16

10.22

"Zaterdag 19 Oot. .
•Zondag 20 Oct 6.45
Maandag 21 Act. — 7.26
Dinsdag 22 Oct 7.59
-Woensdag 23 Oct 8.40
-Donderdag 24 Oot 9.37
"Vrijdag 25 Oct 10.39 11.31

1.00
1.20 1.36
1.44 2.19
2.31 3.04
3.20 4.11
4.28 5.18

VOOR DE WILD-ETERS:
Hazen, fazanten, wilde eenden, duiven,

kanatons, houtsnippen

WILDHANDEL D. VISSER
Haltestraat 34 - Telefoon 2025

DANSEN
In

Groot Badhuis

Gereduceerde
prijzen

ledere Zondagmiddag van 3-6 uur

Normandie Bar dagelijks geopend

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 19 tot en met Dinsdag 22 October
iedere avond aanvang 7.15 uur. Einde der voorstel-
ling 9.30 uur. — 4 Dagen! 4 Opvoeringen van een
grandioos programma. — Opvoering van de meest
amusante film der laatste 5 jaren!

t Zoölogica

•v

|

met Heinz Rühmann, Theo Lingen, Hans Moser
en Guste Huber
De humor ten top gedreven. — Een hagelbui van
luimige invallen, een wervelwind van vrolijke ge-
beurtenissen en een plasregen van dolle verrassin-
gen, een storm van gejubel en een bulderende seha-
terorfcaan, dat is „Zoölogica". — Hoe de Pers over
„Zoölogica" oordeelt: Een bijzonder amusant film-
geval Geen meter film ging voorbij zonder
lach. De Telegraaf. — Uitmuntende bezetting voor
een allerdolste film. Het' Volk. — De dolste en
grappigste filmkluchtt der laatste jaren. Algent
Handelsblad.
Verder een interessant bijprogramma,
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNBEUWS
Toegang iedere leeftijd.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

Attentie! Woensdag 23 en Donderdag 24 October
aanvang 7.15 uur. 2 Dagen!

TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
Opvoering van een nieuw programma.
Als hoofdfilm:

Harry Piel in: DE WILDERNIS ROEPT
Een machtig, boeiend filmwerk uit 'het oerwoud.
Toegang 14 jaar. Entree 30-54 en 75 cent.

ZONDAGMH>DAG HALF 3 FAMOLIE-MATINEE
met opvoering van het komische filmwerk:

ZO-O LOGICA
Entree 20-30 en 40 cent.

+

|

O

„DE WAAG"
heeft nog een behoorlijk collectie In

zuiver woiien garens
DAMES- en HEREN ONDERGOEDEREN
KOUSEN
DAMES ONDERBLOUSES
DAMES BEDJASJES (vrij van punten).
FLANELLEN LAKENS
GRASLINNEN LAKENS
TAFELLAKENS
BAD- en THEEDOEKEN.

ZO JUIST ONTVANGEN:
in alle maten.

heren popelin*overhemden
beige, blauw en grijs
met vaste boord ƒ 2,95

Bovendien by ƒ 20 bons ƒ l,— aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.

Manufacturenmagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

Leest U graag nieuwe boeken? Naar:
Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2153

KOOPT UW RADIO bij
N.V. HEES & Co

U vindt daar:
Een prettige bediening
Vakkundige voorlichting
Een vlotte service
Keuze uit vier wereldmerken:

Philips, Erres, Waidorp,
E C IC O Het aanschaffen maken wij U gemakkelijk!!!

Vraagt u eens inlichtingen betreffende ons 2-
jarige service abonnement.

N.V. HEES & Co.
KRUISSTRAAT 33 HAARLEM

Vertegenwoordiger voor Zandvoorc

H, Hildering, Kerkstraat 23, telefoon 2107

DE NEDERLANDSE UNDZ WH, MAATSCHAPPIJ
ZONDER KLASSETEGENSTELLINGEN.

Mr. J. Linthorst Homan spreekt te
Haarlem op twee ledenbijeenkonisten

Gedachte der organische ordening
rijp voor toepassing.

In het kader van de ledenbijeenkomsfcen der Ne-
derlandse Unie, welke in deze weken overal in het
land worden gehouden, heeft Mr. J. Linthorst Ho-
man Donderdagavond in twee grote vergaderingen
10 Oct. in twee grote vergaderingen in het Concert-
gebouw te Haarlem enkele duizenden leden uit die
omgeving voorgelicht.

Hij wees er daarbij op, dat de medewerking van
alle leden noodzakelijk is om de Unie, welke thans
de grootste politieke beweging is, welke ooit in
Nederland heeft bestaan, niet tot een log lichaam
te doen worden, doch tot een grote kern in het Ne-
derlandse volk, welke doelbewust volksvernieuwing
nastreeft.

Al bewijst vooral de reusachtige toeloop van ar-
beiders en boeren juist in de laatste weken de kloe-
ke wil tot verbetering der bestaande volksfouten, er
zijn toch helaas velen in de Unie binnengekomen,
die blijkbaar niet iets positiefs, doch louter afweer
verlangen. Deze mensen behoren de Unie ten spoe-
digste weer te verlaten; slechts wie de arbeids-
gemeenschap wil, zoals de Unie die voorstaat, be-
hoort in haar gelederen thuis.

De grote gedachte, dat dit alles zal dienen om
een maatschappij zonder klassetegenstellingen te
bouwen, vindt overal weerklank. Men gaat beseffen,
dat de gemeenschappelijke arbeid zo zal moeten
zijn gericht, dat niet meer het economische het
sociale terughoudt of terugdringt. Het gaat om ge-
zamenhjke arbeid door en voor allen, opdat het
Nederlandse volk in het komende Europa naast
Duitsland zijn taak verovere en vervulle, doordron-
gen van zijn eigen waarden en zich bewust van zijn
roeping de poort te zijn tussen een sterk Europees
volk en de wereldzeeën, en overtuigd van zijn kun-
digheden ook in Nederland-overzee.

Opvallend is, hoe op sociaal-economisch terrein
in alle groepen en bewegingen, met een kleine uit-
zondering in liberale kringen, de gedachte der or-
ganische of corporatieverordening veld won, zó
sterk, dat deze reeds voor toepassing rijp kan wor-
den geacht. Wel bestaat er nog verschil van me-
nlng over de vraag hoever deze corporatieve werk-
wijze ook op ander terrein, met name in het staat-
kundige, moet worden doorgevoerd. De Unie wil ver
gaan, doch z)j acht een deel der staatstaak niet
voor corporatief werk geschikt.

De binnenlandse politieke situatie wordt beheerst
door de moeilijkheid, dat de N.S.B., sprekende over
machtsovername en alle anderen intimiderende, alle
anderen van zich heeft vervreemd, wat bij ons volk
en dus ook bij de Unie, scherpe reacties wekte. De
enige weg tot overwinning van de daardoor ont-
stane moeilijfchedeen is, dat ieder, ook de N.S.B. zelf,
streeft naar betere verhoudingen. De Unie met
haar geweldige aanhang heeft door haar voorstel
over een Raad van Advies een belangrijke stap ge-
daan.

Doch hoe dit ook verder lope, de Unie wilvoort-
gaan met haar streven naar een betere maatschap-
pij en naai' betere staatkundige toestanden. Ook zij
'maakte fouten en hier en daar is zij nog In haar
kinderziekten. Zij ziet zichzelf niet als doel, doch

Markt-
sdireeuwer

behoeft ü niet te wor-
den, als U iets hebt op
te ruimen. U plaatst
eenvoudig een Kleine
Advertentie in ons blad
— dan bent U er dade-
lijk van af en U maakt

een goeden prijs.

als middel om het Nederlandse volk zijn nieuwe
taak te doen vinden met handhaving van de Ne-
derlandse volkswaarden en gedragen op een hecht
Christelijk fundament. Zij heeft in ruim twee
maanden reeds zeer velen in ons volk tot elkaar
gebracht, doch de leden zelf moeten zorgdragen,
dat daaruit ook waarlijk en snel de nieuwe volks-
gemeenschap kan groeien. Wie aarzelt, trede
terug!

DANKBAARHEID?
Reeds jarenlang staat bij de Goedkoper Amster-

dammer, Grote Krocht 5-7 voor de deur een fiets-
pomp ten gerieve van wie er gebruik van wil maken.

Een dezer dagen is deze pomp plotseling verdwe-
nen. Is dat de dankbaarheid aan den heer Schui-
lenburg voor zijn coulance.

Gaarne zag hij deze pomp weer op de oude plaats.

ZANDV. MTJZIEKKAPEL.
Een der leden van bovenstaande kapel, gaande

van school D naar de Jan Steenstraat, verloor de
ventielpomp van zijn muziekinstrument. Indien ge-
vonden, gaarne terug bij G. Weber, Jan Steenstraat.

OPENBARE RAADSVERGADERING.
Maandag 21 October des namiddags 2 uur komt

de raad der gemeente Zandvoort in openbare ver-
gadering ten raadhuize bijeen.

De agenda luidt:
1 Ingekomen stukken.
2 Benoeming van een plaatsvervangend lid van •

de commissie voor georganiseerd overleg.
3 Voorstel tot wijziging van de rechtspositlerege-

lingen van het gemeentepersoneel.
4 Voorstel betreffende de verbetering van de Zee-

weg.
5 Voorstel tot vermindering van de huur, ver-

schuldigd voor speelvelden.
6 Voorstel tot het verlenen van een reductie op

de prijs van water hetwelk door lekkage is ver-
loren gegaan.

7 Voorstel tot wijziging der tarieven van de ge~
meentelijke zee- en zonnebadinrichting „Zui-
derbad".

8 Voorstel betreffende de invordering van de
strandpacht 1940.

9 Voorstel aangaande de strandverpachting voor
1941.

10 Voorlopige vaststelling van de gemeente-reke-
• ning over 1939 en die van de bedrijven en de

gemeentelijke instelling voor maatschappelijk
hulpbetoon.

11 Aanbieding van de gemeentebegroting voor 1941
12 Behandeling van belastingreclames,

CATECHISATIES NED. HERV. KERK.
Dinsdagavond van 7.30-8.15 voor jongens boven

de 16 jaar.
Woensdagavond van 6.30 tot 7.15 uur voor jongens

beneden 16 jaar.
'k Hoop dat deze uren geschikter zullen zijn dan

die van Woensdag- en Zaterdagmiddag. T.

Een slager blijft een slager
en

Gerienbach*
Drukkerij
de zaak voor
alle voorkomende drukwerken!

Achterweg 1
Telefoon 2135



Kort's Ijzerhandel
V U LEMMERS

KACHELPIJPEN
ELLEBOGEN

enz.

HALTESTRAAT 1 - TELEFOON 2735

Haarden Kachels
KOOKT U OOK AL MET DE
BRUYNZEEL-KOKSMAAT ?

De beste hulp om zuiniger te koken.
Hij bespaart U brandstof en tüd.

De kleine koksmaat voor l pan . . . . ƒ 5,75
De grote koksmaat voor Z pannen., ƒ 8,50

Heeft U een vergunning of stof
voor Mantel of Winterjas? Zo ja. Laat deze
dan maken bij H. H A L E W l J N
Dames- en Herenkleding naar maat,
BOULEVARD DE PAVAtTGE 20 Tel. 2517
Speciale Dames-kleermakerij.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 20 Oct. 10 uur: Ds. D. Tromp
Bed.v. h. H. Avondmaal,
nam. 4 uur: Ds. D. Tromp.

Aerdenhout: v.m. 10.30 uur: Jeugddienst.
C. A. P. Stipriaan Luïscius, hulprediker.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 20 Oct. 10 uur: de heer A. C. Keuyl.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 20 Oct. 10 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 20 Oct. 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. v.d.
Bergh van Eysinga van Bloemendaal.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBAND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
Geen opgaaf ontvangen.

WELKE BONNEN NU?
Broodbon 10 tot en met 20 October. Van rogge-

brood kan men per bon 25 procent meer krijgen
dan van andere soorten brood. Beschuit, ontbijt-
koek, banket en koekjes vallen niet onder de distri-
butie.

Boterbonnen 05 tot en met 12 — elk een half
pond boter tot en met 18 October.

Vleesbonnen 04 van de vleeskaart — een ons vlees
of een rantsoen vleeswaren, tot en met 20 October.

Bon 04 worst, vleeswaren, geeft recht op een
rantsoen vleeswaren tot en met 20 October.

De niet gebruikte vlees- en worstbonnen 03 blij-
ven tot en met 20 October geldig, maar niet in de
hotels, restaurants, enz.

Bonnen van de vetkaart 05, 06 en 07 voor marga-
rine of boter;

08 — een half pond gesmolten spijsvet of een
half pond boter;

09 tot en met 12 — elk een half pond boter met
tien cent reductie per bon.

De vetbonnen gelden tot en niet 18 October.

Bon 109 tot en met 25 October één kilo suiker.

Bon 114 — een half pond koffie of 75 gram thee
tot en met 8 November.

Bon 78 — een half pond tarwebloem, tarwemeel,
boekweitmeel, roggebloem, roggemeel of zelfrijzend
bakmeel of gruttemeel (z.g. gemengd meel) tot en
met l November.

Bon 76 — een half pond rijst, rijstemeel of rijste-
bloem tot en mefc l November.

Bon 77 — een half pond havermout of havervlok-
ken of gort of grutten, tot en met l November.

Bon 28 — een ons maizena of griesmeel of pud-
dingpoeder, tot l November.

Bon 15 — een ons macaroni of vermicelli of
spaghetti, tot l November.

Bon 104 — 150 gr. toiletzeep (nieuwe samenstel-
ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr. zeepvlokken;
óf 250 gr. zelf werkende wasmiddelen; óf 200 gr.
vloeibare zeep tot en met 18 October. De bon geldt
ook voor gezinswas per acht kg droog wasgoed1.

Bon 116 — extra bon, die gelijk met de textiel-
kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is
uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube scheer -
crême óf één pot scheerzeep van 31 Augustus tot en
met 31 December.

Petroleumzegel „Periode 6" — twee liter petro-
leum tot en met 3 November (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning hebben).

Bonnen 01, 02 en 03 van de kaart — haarden,
kachels, elk een eenheid vaste brandstoffen.

Bonnen 04, 05 en 06 van deze kaart elk een een-
heid turf. De bonnen 04, 05 en 06 zullen later als-
nog worden aangewezen voor steenkolen of andere
vaste brandstoffen.

Bonnen 01 tot en met 06 van de kaart — centrale
verwarming, en voorts met „brandstoffen, één een-
held Ie periode" en de met „cokes, één eenheid eer-
ste periode" gemerkte bonnen elk een eenheid vaste
brandstoffen.

Al deze bonnen zijn in October geldig.
De aan de houders van identiteitskaarten uitge-

reikte toewijzingen geven gedurende de maand Oc-
tober recht op het kopen van het daarop vermelde
aantal eenheden.

De met „auto-anthraciet" gemerkte bonnen geven
uitsluitend recht op het kopen van één hectoliter
(maximaal 75 kg) anthracietnootjes TV of V.

DE VERGETEN JAS.
De vergeten jas is nog steeds niet gehaald. Toch

is zij het afhalen wel ward. Zy verkeert nog in zeer
goede staat!

Kan het ook zijn dat een van de leden van OSS
de jas heeft laten hangen.?

Af te halen bij het Hoofd van school C, Marnix-
straat.

DAMES, Stelt U pr«s op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

Kousen^

Het adres voor

Elastieken kousen
in diverse kwaliteiten,

Buik- en
Breukbanden

is
DROGISTERIJ

L B L A A U B O E R
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Warmwaterzakken
en Kurkwol

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter^kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
üWALtTESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkery Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Faarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Scliouderham

enz. enz.

NIET ALLEEN GOED GEKLEED
DOCH OOK WARM

met een WOLLEN VEST en
WOLLEN DAMES-COSTUUMROK

Dames-, heren- en kinderhandschoenen, Sjaals in
wol, zijde en georgette, Handwerkkleden.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.

Magazijn „L I BELLE"
GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

Leesbibliotheek
4 en 6 et per deel per week
Huisvlijtartikelen, Fignurzagen, Houtsnü-
werk, Leerbewerkingj Modelbouw, enz.

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7

BOEKHANDEL, SPEELGOEDEREN
POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS

Benut Uw

VLEES WAREN BON VOOR 100%
en bestel bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrijgb. Tel. 2105

VERKOOPT nu uw

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waar del
b« H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

v.m. 10—11.30 uur
n.m.7—8.30 uur

n.m. 7—8.30 uur
n.m. 2—4 uur

en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
s lecht passende gebitten

ELECTRICITEIT
OP ELK GEBIED |

Telefoon
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Het mes kan
aan 2 kanten snijden!
Moeders, komt allen Zaterdag naar HET
ADRES voor

groente en fruit
Koopjes! Koopjes! U zult versteld staan.

Fa* v.h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Sigarenmagazijn van ,

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —

RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Het is een genot
te luisteren naar één van onderstaande

RADIO-TOESTELLENj
• Philips
• Erres
• Mende

'SlffiS'

19404941
vanaf £ 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

ZO JUIST ONTVANGEN EEN COLLECTIE

MOPERME LAMPEKAPPEM
vanaf f 3,75

VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/2 et
VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 et

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kachels

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

W. KLIJN Jr.
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

Rollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 nieter lang,
grove en fijne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen*
Rozennobelstrnat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 11 tot en met 17 October 1940.

Geboren: Karel George, zoon van K. G. Hen-
drikse en C. M. Schilpzand, van Lennepweg 9.

Ondertrouwd: K. Kerkman en A. G. Weber, Ko-
ningstraat 26; A. Paap en L. A. Halderman, van
Ostadestraat 12.

Getrouwd: W. Keur en L. C. Zwemmer, Spoor-
straat 19; K. A. de Boer en E. Maaswinkel, van.
Speykstraat 25; J. Borstel en L. Koning, Hobbema-
straat 30.

Overleden: R. Jonker, oud 41 jaar, Westerpark-
straat 16.

BEROEPSGOEDERENVERVOER.
Organisatie opgericht.

Het Verordeningenblad bevat een besluit van den •
secretaris-generaal van het departement van Wa-
terstaat, waarin o.m. wordt bepaald, dat een bè-
drijfsorganisatie wordt opgericht, die rechtspersoon-
lijkheid bezit. Deze draagt de naam „Nederlandse-
organisatie voor het beroepsgoederenvervoer langs
•de weg" en heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Degene, aan wJen een vergunning wordt ver-
leend voor het vervoeren van goederen ten behoeve
van derden langs de weg, wordt daarmede lid van
voormelde organisatie, met alle daaruit voortvloei-
ende rechten en verplichtingen.

CORRESPONDENTIE VOOR AMERIKA.
Voor 'het verzenden van correspondentie naar

(Noord-, Midden- en Zuid-Amerika o.a. brieven,
briefkaarten, drukwerken, akten en gemengde zen-
dingen is een wijziging gekomen.

Alleen correspondentie met het opschrift „via
Lissabon" zullen via die route verzonden worden.
Alle andere correspondentie via Siberië-Japan.

De luchtpostverzending naar Amerika (bi-ieven
en briefkaarten) blijft ongewijzigd.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Op onze laatste bestuursvergadering is besloten,

voorlopig geen uitvoering te geven in verband met
diverse omstandigheden.

Ook is besloten om leden, die de repetitie om een,
of andere reden niet kunnen bijwonen, de contri-
butie bij die leden op te halen.

A.S. Woensdag repetitie in Ons Huis. Voor de-
accordeons om 7 uur. 8 uur Vineta's, 8.45 uur Ie
partij, 2e partij krijgt bericht.

DANSEN IN GROOT BADHUIS
Zondag j.l. werd voor het eerst in dit winterse!-

zoen. gedanst in de groote zaal van Groot Badhuis.
Ondanks het mooie weer, dat vele wandelaars trok,
was dit dansmatiné uitstekend bezet, en hadden-
de „American Swingers" eer van hun werk. Alhoe-
wel door omstandigheden enkele van de handleden-
afwezig waren, klonk de muziek uitstekend. Komen-
de Zondag is de band weder compleet, hetgeen zon-
der twy'fel het succes nog zal vergroten.

Jmi, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

59 Nu moet van Baren, het bezuren;
HO krijgt de schuld voor 'Jimmy's kuren;
Terwijl mevrouw Verhoog terstond
Vergoeding opeist voor haar hond,
Brult Jochem woedend: „Man, geef vlug
M«n bonen of mijn geld terug!''
Kortom, de ruzie overschrijdt
De grenzen der welvoeglijkheid.

60. „Als jullie ruzie maken, zeg,"
Roept juffrouw Mast, ,.dan ga ik weg!"
Meteen weerklinkt door heel de winkel
Een oorverdovend klasgerinkel,
En aan de limpnadeflessen.
zal niemand ooit zijn dorst meer lessen!
Zo zie je: in het algemeen
Komt nooit een ongeluk alleen.
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ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BA.DCOtIRA.NX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
voor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers , ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer f 0,20
Bij contract en in de badgastenUjst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

BEKENDMAKING.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort ma-

ken beleend, dat op Woensdag 30 October a.s. des
namiddags tussen 3 en 4 uur in het consultatie-
bureau aan de Poststraat gelegenheid wordt gege-
ven tot kosteloze inenting tegen de pokken.

Zandvoort, 24 October 1940.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

KOLENDISTRIBUTIE.
Het Distributiekantoor te Zandvoort maakt be-

kend, dat na Zaterdag 26 October 1940 géén gele-
genheid meer zal worden gegeven tot het herstellen
van verkeerde opgaven, van aantal vertrekken.

Tot en met vier vertrekken heeft men recht op
16 eenheden brandstoffen (min de voorraad); bo-
ven de vier vertrekken heeft men recht op 21 een-
fceden brandstoffen (min de voorraad).

Inlevering
winterkleeding

De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat degenen die in aanmerking wen-
schen te komen voor de uit te deelen win-
terjassen en -mantels, heerencostuums en
wollen dekens, daartoe vóór 30 October 1940
een aanvraag bij hem kunnen indienen.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het
distributiekantoor en bij den gemeentelijken
dienst voor Sociale Zaken.
De aandacht wordt er reeds thans op ge-
vestigd, dat zeer waarschijnlijk niet aan alle
aanvragen zal kunnen worden voldaan.

Distributie van
winterjassen en wintermantels
Het Distributiekantoor te Zandvoort maakt
bekend, dat nog eenmaal gelegenheid zal
worden gegeven tot het inleveren van één
heerencostuum óf één wollen deken óf één
wintermantel óf één winterjas (dames-,
heeren-, kinderen-) op

Maandag 28 October
a.s. van 2 tot 4 uur in het Patronaatsgebouw,
Groote Krocht 41.
De heerencostuums, jassen, mantels en wol-
len dekens, welke worden ingeleverd, moeten
in goeden staat verkeeren, dus niet bijna
versleten, terwijl bovendien, indien zulks

- noodzakelijk mocht worden geoordeeld, kan
worden geëischt, dat deze chemisch gerei-
nigd, ontvlekt en opgeperst zijn.
Bij het inleveren dient de gewone textiel-
kaart, de distributiestamkaart, alsmede een
kleerenhanger te worden medegebracht.
Tegen afgifte van het uit te reiken inleve-
ringsbewijs kan, onder inhouding door den
leverancier van bon AA van de gewone tex-
tielkaart, één.wintermantel óf één winterjas
worden gekocht.

WINTERDIENST N.Z.H.T.M.-
- -Wij ontvmgen heden de nieuwe dienstregeling
van de tram-, autobus- en veeiiijnen der N.Z.H.T.M

Déze zijn 20 October ingegaan en zijn geldig tot
nadere aankondiging. Echter in verband met de

"verduisteringsmaatregelen is de dienstregeling mo-
gelijk aan veranderingen onderhevig, vooral de
vroege en late trams.

Het is geraden hiervoor steeds de aankondigingen
aan de voornaamste haltekantoren te raadplegen.

Des avonds vertrekt de laatste tram van Haar-
lein naar Amsterdam om 19.45 uur. Uit Zandvoort
kan men het laatst nog met de tram van 21.05
terug naar Haarlem, waar men om 21.14 aankomt.

Van Haarlem naar Zandvoort gaat de laatste
tram om 20.54 en van Amsterdam naar Haarlem
om 20.40 uur.

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 18 tot en met 24 October 1940.

Ondertrouwd: J.Kraaijenoord en A. Keur, Hobbe-
mastraat 11; A. Weber en A. J. Koper, Koning-
straat 36.

Getrouwd: J. Schrander en D. Draijer, Grote
Krocht 9.

Overleden: Jb. van der DOES, oud 87 jaren, Oos-
tersti'aat 3

IDENTITEITSBEWIJZEN.
De politie vestigt er de aandacht op, dat een

aanvang is gemaakt met de controle op het bij zich
dragen der identiteitsbewijzen. Enkele nalatigen
zijn reeds bekeurd.

NA 10 UUR IN HUIS!

Het schijnt, dat nog niet alle ingezetenen besef-
fen, dat het verboden is zich na 10 uur des avonds
in de buitenlucht te bevinden. Men zorge er voor
na dit tijdstip zich niet op straat, in tuinen, op
baJcons, enz. te bevinden. Een groot aantal perso-
nen is wegens overtreding van dit verbond reeds
geverbaliseerd. Bovendien zijn alle betrokkenen op
grond van de desbetreffende voorschriften ingeslo-
ten tot 4 uur des morgens, op welk tijdstip de nor-
male bewegingsvrijheid weer begint.

Tenslotte wordt van. politiezijde bekend gemaakt,
dat voortaan ten strengste zal worden opgetreden
tegen wielrijders, die de voorschriften niet of onvol-
doende naleven.

BENOEMING.
Tot agent van politie 2e klasse is met ingang van

l November a.s. benoemd de heer J. M. de Wit,
sergeant bij de Opbouwdienst.

R A ADS VERG ADERING
De gemeenteraad van Zandvoort heeft Maandag-

middag gelegenheid gehad de resultaten van het
afgelopen seizoen onder de ogen te zien en een
groep ingezetenen van de zomer-zorgen enigszins
te ontlasten.

Tevoren werd goedgekeurd een door B. en W.
voorgestelde wijziging van de rechtspositie-regelin-
gen van het gemeentepersoneel.

Op voordracht van B. en W. werd besloten de
werken tot verbreding van de zeeboulevard — waar-
voor de raad in Juli een crediet van ƒ 60.000 heeft
toegestaan — te doen uitvoeren als productief werk.
Het crediet wordt daardoor verhoogd tot ƒ 66.000.

Besloten werd aan de Zandvoortse Hockeyclub
een vermindering van de huursom van het speel-
veld — die ƒ 500 per jaar bedraagt — toe te staan
van ƒ 100.

Vervolgens werd besloten aan verbruikers van
drinkwater een reductie toe Je staan bij een voor-
komende lekkage buiten de schuld van den afnemer
variërend van 2 cent tot 7 cent per kubieke meter
bij verlies van 100 ma tot meer dan 500 m3.

Daarna kwamen de tarieven van het Zuiderbad'
in bespreking.

Enkele sprekers waren het met de door B. en W.
voorgestelde regeling niet eens. De heer Molenaar
wenste geen verschil met particuliere instellingen
ten gunste van het Zuiderbad.

Wethouder Van der Moolen is ervan overtuigd,
dat van hoge tarieven geen sprake kan zijn, het
geen hij nader toelichtte.

De heer Molenaar bleef van mening, dat de raad
zijn verbazing er over kan uitspreken, dat het Zui-
derbad ƒ 6,50 voor een seizoenkaart kan vragen en
de particuliere inrichtingen ƒ 8,75. De raad moet
z.i. voorschrijven, dat de prijzen van de gemeente-
inrichting gelijk moeten zijn aan die van particu-
liere inrichtingen.

De heer Joustra constateerde, dat veel gebruik
is gemaakt van de badgelegenheden en hij noemt
het een geluk, dat er ondanks het geringe toezicht,
geen ongelukken zijn gebeurd. Wij moeten overi-
gens niet bij de prijzen rekening houden met 'het-
geen particulieren vragen. Het zal toch daarheen
moeten, dat men in zee vrij zal kunnen baden.

Er is, zei wethouder Van der Moolen een overeen-
komst tussen de inrichtingen, en daar moet men
zich aan houden. Het feit, dat er goed toezicht is
bij de inrichtingen, moet op prijs worden gesteld en
dat moet in het tarief verrekend worden.

De Voorzitter stelde nog~eens~vast, dat er een
zekere rivaliteit heeft bestaan tussen de gemeente-
lijke en de particuliere inrichtingen. Maar nu is
een bespreking gevoerd, waarin men tot goede over-
eenstemming is gekomen. Dat er enig verschil is,
meende spreker volkomen juist te kunnen noemen,
omdat er verschillende maatregelen moeten worden
genomen ten behoeve van de baders.

Ten slotte wordt goedgekeurd het door B. en W.
voorgestelde tarief.

Vervolgens kwam in behandeling het voorstel van
B. en W. om aan de pachters der badinrichting
40 pet reductie te geven over de pachtsom voor
1940 en aan die van het tentenstrand 50 pet. Van
de verschuldigde pacht over 1940 ad ƒ 27.485 is nog
slechts ƒ 10.665 betaald. Voor de overige pachters
wordt voorgesteld 30 pet reductie.

De heer Molenaar gaf een uiteenzetting vaal de
loop van zaken aan het strand sinds de gebeurte-
nissen in Mei. De oachters hebben, volgens hem,
veel schade geleden; 'zij moesten hals over kop hun
zaken afbreken. De badondernemers zijn echter niet
alleen gedupeerd, ook de „stoelenmensen" hebben
schade geleden. Hij had het een mooi gebaar ge-
vonden als B. en W. hadden voorgesteld 50 pet
schadevergoeding te geven. De betaling van de
pachtschuld zou hij willen verdelen over de jaren
die de nieuwe pacht zal duren. Dus wanneer de
pacht weer voor vijf jaar wordt verleend, zou 20 pet
per jaar moeten worden afgelost; en over 1940 50
pet korting.

De heer Joustra acht een reductie van 40 pot op
de pachtschuld over 1940 voldoende, voor het ge-
hele strand.

Het is niet alleen die categorie, zegt de heer
Bolwidt, die het moeilijk heeft gehad; de gehele
bevolking 'heeft grote schade gehad. Dan vraagt spr.
of het billijk is een enkele categorie tegemoet te
komen. Hij wil den goedwillende tegemoet komen
en de wanbetalers moeten dan maar verdwijnen.

De Voorzitter mejrkte op, dat alleen de heer
Joustra een nieuw voorstel heeft gedaan. Echter
wijst spr. er op, dat B. en W. niet streven naar
vermindering van het aantal pachters, het college
streeft naar juiste uitvoering van het raadsbesluit.
Een andere zaak is, dat B. en W. inderdaad een
geringer aantal pachters wenselijker zouden vinden.
Wij moeten komen tot een besnoeiing tot een be-
perkt aantal mensen, die het vak verstaan, want
het is langzamerhand een vak geworden. Een ander
belang is, dat, zo mogelijk in samenwerking met
andere badplaatsen een adres wordt gericht tot de
regering om de pachtsommen van het strand te
verlagen. Ook spr. merkt op, dat niet alleen de
strandpachter een slecht seizoen hebben gehad;
ook de badinrichtingen zijn slecht gegaan.

De heer Joustra wijzigde zijn voorstel aldus, dat
de pachters bij de „Noord" 50 pet reductie krijgen
en de anderen 40 pet.

Naar het inzicht van den heer Molenaar is nu
niet aan de orde de vraag of ook anderen in de
gemeente het slecht hebben ge'had. Hij zal het voor-
stel-Joustra steunen.

Wethouder Van der Moolen bleef van overtuiging,
dat 30 pet reductie aan de tenthouders een royale
tegemoetkoming is.

Het voorstel-Joustra (50 pet en 40 pet) werd ver-
worpen met 7 tegen 5 stemmen.

Het voorstel van B. en W. werd hierna aangeno-
men.

Het vervolgens in bespreking komende voorstel
tot strandverpaehting in 1941 vond bezwaren by
den heer Molenaar, die het wilde aanhouden tot de
volgende vergadering.

De Voorzitter zag de noodzakelijkheid van uitstel
niet in. De pachters zrjn er voor om nu te weten,
waaraan zij too zjjn; de samenstelling van de be-
groting houdt er ook verband mee.

De heer Molenaar begreep niet, dat de voorzitter
een zaak van zo ontzettend belang wil doorzetten.
De raad moet deze zaak ernstig bestuderen.

Van doorzetten is geen sprake, antwoordde de

voorzitter; het gemeentebelang eist volgens spr. een
spoedige behandeling.

Toch zou de 'heer Joustra het voorstel Molenaar
steunen. Hij meent, dat niet met de huidige hoge
pachtprijzen kan worden voortgegaan.

De heer Bolwidt zag juist in de onzekere toestand
van dit ogenblik een aanleiding om voorlopig voort
te gaan op de bestaande wijze.

Het voorstel tot aanhouding werd verworpen.
Het voorstel van B. en W. werd Hierna aangeno-

men.
De heer Molenaar wenste hierna een interpellatie

te houden over werklozen bij werkverschaffing en
bij arbeid in Duitsland.

De heer Bolwidt vond dit geen tijd voor inter-
pellatie.

De heer Molenaar voorzag het einde van het zelf-
standig bestaan van ons land en meende daarom
dat de raad snel besluiten moet.

De raad besloot geen toestemming tot de inter-
pellatie te geven.

Haardblokken en hout
voor centrale verwarming
direct uit voorraad leverbaar.

Houtzagerij en Houthandel Jonker & Co,
Soendaplein 23 Haarlem, Telefoon 25424 en 10677

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
Verleden Zondag sprak de heer H. J. Hogen Esch

over de houding van de jeugd in de naaste toe-
komst. Wij moeten niet wijfelen, maar sterk zijn,
recht op het doel afgaan, zeide hij. Hij gaf ons o.a.
de goede raad, vooral niet te gauw met ons oordeel
klaar te staan, dat vaak een veroordeling is. Im-
mers, in de meeste zaken hebben we nog veel te
weinig inzicht om een oordeel uit te spreken. Wij
mogen alleen daar oordelen, waar wij oordeelkun-
dig zijn. En dan,, door eerst onszelf te verbeteren,
•verbeteren .wij ook de.toekomst.

Na de pauze zongen we nog een paar nieuwe
liederen.

De volgende Zondag ( 27 Oct.) om half drie ko-
men de secties weer bijeen in de Brugstraat en in
het Jeugdhuis.

*"~ -CHR. JONGEMANNENVERENIGING
In de door den heer J. W. van Zeijl gehouden !e~

zing werd speciaal gesproken over de geschiedenis
van het Christendom in Rusland. Tientallen jaren
lang wordt hier de strijd gevoerd tegen de gelovi-
gen, maar nog steeds is het onmogelijk gebleken,
hen helemaal te doen verdwijnen.

A.s. Zaterdag staat een conversatie-avond op het
programma. Besloten is, de leden om beurten iets
te laten vertellen over hun beroep, waarbij deze
keer gesproken zal worden over het loodgietersvak.
Verder zullen de mobilisatie-herinneringen beëin-
digd worden, die de vorige maal afgebroken zijn.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat a.s.

Woensdagavond om. 8 urn- repetitie wordt gehou-
den in Ons Huis voor alle partijen. Niemand blijve
dus weg.

Accordeons om 7 uur.

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
De Zandvoortse Reddingsbrigade houdt a.s. Maan-
dagavond haar eerste bijeenkomst in het Patro-
naatsgebouw. De heer P. van der Mije, commandant
zal het een en ander over de brigade vertellen en
lantaarnplaatjes vertonen.

EEN VROUW STAL EEN FIETS.
Enige tijd geleden ontdekte een bewoonster van

Haarlem op een markt haar fiets, welke in Zand-
voort was ontvreemd. Een door de Haarlemse poli-
tie ingesteld onderzoek wees in de richting van een
ingezetene van Zandvoort. Nadat de recherche al-
hier de zaak had overgenomen, bleek de aanvan-
kelijk verdachte vrouw onschuldig te zijn, doch
hierna werd een andere ingezetene aangehouden.
Zij bekende zioh aan de ontvreemding van de fiets
te hebben schuldig gemaakt en deze op de naam
van een andere vrouw te hebben verkocht. Bij het
onderzoek is tevens een ander rijwiel achterhaald,
dat alliier door den echtgenoot van de vrouw werd
ontvreemd en inmiddels, eveneens op een valse
naam, was verhandeld.

DE DIEF BETRAPT.
Toen een agent van politie des morgens om half

zes de Van Ostadestraat passeerde, hoorde hu in
de omgeving een vrouw luidkeels om hulp roepen.
Even later hoorde de agent een man zich ijlings
verwijderen. Na een snelle achtervolging in het don-
kei' door verschillende straten, slaagde de agent er
in de vluchteling te achterhalen. Deze bekende zich
aan een poging cot diefstal van een konijn te heb-
bon schuldig gemaakt. Op hem werd een gonjezak
gevonden. Bij onderzoek bleek, dat een waardevol
konijn mankeerde. De dief had het dier reeds in de
zak geborgen en wilde zich weder verwijderen, toen
de bewoonster van het huis, uit haar slaap gewekt,
alarm maakte. Na zic'h snel van het konijn te heb-
ben ontdaan, ging de dief op de vlucht. Het konijn,
dat nog niet van de schrik bekomen was, wachtte
in do tuin zittende de komst der politie af.
m-:--'

TOB-NIET-NIEUWS.
Onze Zondagavond j.l. is weer geslaagd. In. to-

taal gaven zich 94 leden op. Br werd weer gedanst
om fraaie prijzen, terwijl als afwisseling Jimmy and
James een daverend succes oogstten.

Dit was onze laatste propoganda-avond en kan
men voortaan alleen toegang verkrijgen op vertoon
van diploma of introductie, die vóór Donderdag
aangevraagd moet zijn bij mej. P. Schuilenburg,
Grote Krocht 5 of C. Schaap, Haltestraat 7, winkel.

Zondagavond 27 Oct. dansen we weer van 7 tot
half tien. Toegang alleen op vertoon van diploma.
Volgende week Zaterdag 2 Nov. hebben we ons „Tob
nief'-nachtfeest, waarvoor verwezen wordt naar de
advertentie in dit blad. Hiervoor zijn een beperkt
aantal introducties bij het bestuur verkrijgbaar.

Dames ƒ 0,50; heren ƒ 0,75 plus rechten.

In Indië maakt de landbouwer nooit gebruik van
de schop of de spade, maar van de „hak" (patjol).
Is de grond heel hard dan slaan een 6 tal mannen
die hak tegelijk in de grond om die door wrikken
los te werken. Is de grond minder stug of hard dan
werkt ieder op zich zelf.

WERKT MEDE AAN EEN GOEDE BEZORGING.
Met het oog op de duisternis moeten de bezorgers
van de „Zandvoortse Courant'' ook vroeger een
aanvang maken met het bezorgen.

WINKELIERS, wilt U dat de krant VRIJDAG-
AVONDS in het bezit van de lezers is? Geeft uw-
advertentie dan Donderdagmorgen, u i t e r l ij k
Vrijdagmorgen 10 uur op.

BRIDGE-DRIVE.

Zaterdagmiddag j.l. werd in Paviljoen Rienstra
een door den heer Van Groeningen geleide bridge-
drive gehouden, die bijzonder geslaagd is. Er werd
die middag goed gespeeld, wat de spanning zeer
verhoogde.

De heren de Leeuw en Stoetser kwamen als over-
winnaars uit de strijd met een eerste prijs.

Het gezellige paviljoen, dat zeer gunstig is gele-
gen, doet het spel veel ten goede komen.

INLEVEREING WINTERKLEDING.

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend,
dat degenen, die m aanmerking wensen te komen
voor de uit te delen winterjassen en -mantels, he-
rencostuums en wollen dekens, daartoe vóór 30 Oc-
tober 1940 een aanvraag bij hem kunnen indienen.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het dis-
tributiekantoor en bij de gemeentelijke dienst voor
Sociale Zaken.

De aandacht wordt er reeds thans op gevestigd,
dat zeer waarschijnlijk niet aan alle aanvragen zal
kunnen worden voldaan.

REIS- EN GRENSVERKEER.

Bepalingen zijn verschenen met betrekking tot
de maxima en geldsoorteii, die mogen worden inee-
genomen op reis naar Duitsland, België en andere
landen.

A. Naar Duitsland mag door een ingezetene in
het reisverkeer aan binnenlandse geldmiddelen en
binnenlandse geldswaardige papieren tot ten hoog-
ste dertig gulden voor iedere dag van het vermoe-
delijk verblijf in Duitsland, doch niet meer dan
vijfhonderd gulden in totaal worden meegenomen;

Rentenbankscheine en Duits Metaalgeld tot ten
hoogste een gezamenlijke waarde van 10 Reichs-
mark (Gelijk reeds gemeld zijn voor reismark-
chèques geen maxima gesteld).

B. Voor België is bepaald, dat mogen worden
meegenomen: Belgische, eventueel binnenlandse,
betaalmiddelen en Belgische, eventueel binnenland-
se, geldswaardige papieren tot ten hoogste twintig-
gulden voor iedere dag van het vermoedelijk ver-
blijf in België, doch niet meer dan drie hondera
gulden in totaal.

C. Voor andere landen: betaalmiddelen en gelds-
waardige papieren der te bezoeken en te passeren
landen, eventueel binnenlandse betaalmiddelen en
geldswaardige papieren, tot een. waarde van teil
hoogste vijf en twintig gulden voor iedere dag van
het vermoedelijk verblijf buiten het bezette Neder-
landse gebied, doch niet meer dan vijfhonderd gul-
den in totaal.



Heeft U een vergunning of stof
voor Mantel of Winterjas? Zo ja. Laat deze
dan maken bij H. H A L E W I J N
Dames- en Herenkleding naar maat,

BOULEVARD DE FAVAUGE 30
Speciale Dames-kleermakerij.

SPORT

VOETBAL
Zandvoort—T5TBB, 2-0,

In een pittig gespeelde wedstrijd wist Zondagmid-
dag Zandvoort een 2-0 overwinning te behalen op
het sterke TYBB. De thuisclub was in de eerste
helft voortdurend sterker en zodoende ontsnapten
de gasten verschillende malen ternauwernood aan
een. doelpunt. De achterhoede van TYBB was zeer
op dreef en wist over het algemeen alle aanvallen
te doorstaan. Vooral de doelverdediger had een
zware taak, maar het geluk was tevens niet hem.

_De Zandvportse voorhoede, die vrij goed samen-
werkte, miste talrijke kansen, maar gaf de moed
niet op. De scheidsrechter zag tot tweemaal geen
„liands"-geval in het strafschopgebied, hetgeen
enigszins ontmoedigend werkte. De kracht van de
voorhoede verslapte enigszins en onmiddellijk maak-
te TYBB van deze gelegenheid gebruik om stevig
aan te vallen. Visser wist echter deze dag zyn doel
schoon te houden en redde steeds op de goede wijze.
De voorhoede van Zandvoort werd gemakzuchtig en
vond het schijnbaar onnodig de middenlinie te hel-
pen. Juist in deze impasse wist Van Eldik, die ove-
rigens een slechte wedstrijd speelde, een goede voor-
zet'aan C. Schut te geven, die geen ogenblik aar-
zelde om een schot te lossen, onhoudbaar voor den
doelverdediger. (1-0).

In het tweede gedeelte verloor de wedstrijd niets
aan aantrekkelijkheid en werd van beide kanten
mooi voetbalspel te zien gegeven.

Na ongeveer vijf minuten spelen maakte een
achterspeler van TYBB onnodig hands. De straf-
schop werd onberispelijk door A. Weber genomen
f2-0). De partijen bleven elkander stevig bestoken,
doch de gasten namen het initiatief. Visser wist
echter alle gevaar te bezweren. De Zandvoortse
.voorhoede ondernam talrijke aanvallen, doch vele
kansen werden door pech gemist; J. v.d. Bos miste
zelfs een keer voor open doel.

Officiële Mededelingen
• VOETBALVERENIGING „ZANDVOOKT".
Zandvoort l heeft thuis een 2-0 overwinning we-

ten te behalen tegen TYBB. Erg gemakkelijk ging
dit niet, daar de bezoekers over een stevig elftal
beschikten. Zandvoort moest alle zeilen bijzetten
om de punten in de wacht te slepen. De rust ging
in met een 1-0 voorsprong voor de geel-blauwen.
Het tweede doelpunt is gescoord na de rust uit een
penalty.

Zandvoort 2 heeft haar eerste nederlaag geleden,
n.l. uit tegen Bloemendaal 2. Zo als de reserves Zon-
dag speelden is de nederlaag geenszins onverdiend.
Door enkele spelers werd niet voldoende aandacht
aan het spel gewijd en te lusteloos gespeeld. Hier-
door waren de overige spelers ook uit hun doen.
Niettemin wisten de geel-blauwen met de rust een
2-0 voorsprong te veroveren. Bloemendaal 2 speelde
zeer enthousiast en wist op regelmatige wijze de
achterstand in te lopen en tenslotte nog met 3-2 te
winnen.

•Zandvoort 3, dat wegens afwezigheid van enkele
spelers wegens ziekte en werkzaamheden niet vol-
ledig uit kon komen, verloor thuis met 4-1 van
Beverwijk 2. Het wordt nu werk-elijk hoog tijd, dat
het derde een paar punten in de wacht sleept, an-
ders ziet het er voor hen zeer bedenkelijk uit. Als er
eerst maar de eerste puntjes binnen zijn, dan zul-
len ongetwijfeld meerdere volgen.-

Zandvoort 4 trok naar Spaarnstad 2 en een 6-2
nederlaag werd hier het,resultaat. Deze cijfers zijn
echter zeer geflatteerd, daar het vierde beter speel-
de, dan de uitslag zou doen vermoeden.

Zandvoort junioren a won op regelmatige wijze
met 4-1 van HPC b junioren.

De wedstrijd van de B-junioren tegen Haarlem d
moest wegens omstandigheden na 10 minuten spe-
len worden gestaakt.

Zandvoort l bezoekt de leiders.
Ons eerste, dat momenteel een zeer gunstige plaats
in de kopgroep inneemt, gaat Zondag op bezoek bij
Beverwijk, welke club momenteel boven aan de
ranglijst staat. Bij een eventuele overwinning der
geelblauwen zal de bovenste plaats veroverd kun-
nen worden. Of het echter zover zal komen, dient
te worden afgewacht. Zelfs een gelijk spel zou een
goed resultaat zy'n.

Zandvoort 2 moet, gezien het spel van verleden
week, uit een ander vaatje gaan tappen. Zondag
komt Haarlem 3 op bezoek, die over een sterk elf-
tal beschikt, gezien de overwinningen, die dit elftal
tot nu toe heeft behaald. De wedstrijd vangt aan
om 2 uur.

Verder speelt Zandvoorn 3 uit tegen Heemstede
om 2 uur.

Zandvoort 4 speelt thuis tegen Ripperda 4. Deze
wedstrijd vangt aan om elf uur, dus niet om 10 uur
zoals eerst was vastgesteld. Laten de spelers nier-
van goede nota nemen.

Junioren a speelt thuis om 10 uur tegen EHS ju-
nioren terwijl junioren b op bezoek gaat bij HPC c
junioren. Aanvang 10 uur.

Het volledige programma luidt aldus:
Beverwijk 1-Zandvoort l, 2 uur.
Zandvoort 2-Haarlem 3, 2 uur.
Heemstede-Zandvoort 3, 10 uur.
Zandvoort 4-Ripperda 4, 11 uur.
Zandvoort a jun.-EHS jun., 10 uur.
HFC c jun.-Zandvoort b jun., 10 uur.

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358
Uitslagen van Zondag- 1.1.:

Zeemeeuwen 2-Santpoort 2. 3-2.
Zeemeeuwen 3-Haarlem 5, 2-1.
Zeemeeuwen 4-Spaarnevogels 3, uitgesteld.
Zeemeeuwen jun.-Heemstede jun., 7-1.
Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen-RCH e, 7-0.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zeemeeuwen I-Santpoort l, 2 uur.
Spaarnevogels 2-Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Hillinen 2-Zeemeeuwen 4, 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen-adsp.-Hillineii adsp., 3 uur.

A.s. Maandagavond 7 uur bestuursvergadering ten
huiae van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

OPRICHTING HONKBALVEKENIGING
Zaterdag 19 Oct. 19^0 had de oprichtingsvergade-

ring plaats van de honkbalvereniging „De Zeemeeu-
wen". Het ligt in de bedoeling van deze vereniging
in de zomermaanden aan een honkbalcompetitie
met enige Haarlemse clubs deel te nemen. Alleen
leden en donateurs van Z.V.V. De Zeemeeuwen kun-
nen lid van deze vereniging worden. De contributie
bedraagt 10 cent per week. Men 'kan zich voor het
lidmaatschap opgeven en inlichtingen verkrijgen
bij G. Poots, W. v.d. Mije en A. v.d. Moolen.

HOUDT U VAST
aan

«Het Wonder van Zandvoort
in deze slechte tijden!
WIJ HANDHAVEN DE O U D E P R I J Z E N ! !

Nog enkele Hamsterflessen . . . 45 cent
Kachelzeiltjes, prima 25 cent

Bespaar kot on I
Koop bij ons een zuinige kolenzeef.

MINDER GASVEBBBÜIK DOOR ONS GROOT

• FORMAAT SUPDERSTELLEN -. ƒ 1,85

Pracht sortering tafel-, thee-, ontbijtservlezen

AANGEKOMEN een pracht partij
W EMAILLE PANNEN *W
Zolang de voorraad strekt: 5 pannen VOOr f 4,98
LOSSE PANNEN VANAF 65 CENT

„HET WONDER VAN ZANDVOORT"
BEDIENT U HET BEST!

Swaluëstraat 9, telefoon 2418, Haltestraat 7

GEDIPLOM. COSTUMIERE
beveelt zich aan voor 'het maken van

dames- en kinderkleding
Patronen naar maat en pasklaar maken

L. VERMEULEN
OOSTERPARKSTRAAT 30

Alles zonder bon
SPERCIEBONEN, per pond
KASSNIJBONEN, per pond
ANDIJVIE, per pond
BLOEMKOOL, per stuk
RODE KOOL, gesneden, per pond .. .,
WORTELEN, per grote bos
SPINAZIE, per pond
GROENE KOOL, 2 stuks
SLA, per krop
WINTERUTEN, 10 pond
WINTERWORTELEN, 10 pond ..
STOOPPEREN, 2 pond
ZUURKOOL, per pond
VERSE GEKOOKTE BIETEN, per pond
ZOETE DRUIVEN, per pond
HANDSTERAPPELEN, per kg
TOMATEN, per pond
LEKKERE PEREN, per kg
MOESGOUDREINETTEN, per kg ..
SPRUITEN, per pond

20 Ct
20 Ct
4 Ct

20 Ct
10 Ct
15 et
10 et
25 et
5 et

60 et
50 et
20 et
12 et
8 Ct

25 Ct
35 et
15 Ct
30 et
25 Ct
10 Ct

Groentehal

A. VAN STEIJNEN
GROTE KROCHT 29 TELEFOON 2770

Maar dat is lekker I
LEVERWORST, per ons 10 et
GEKOOKTE WORST, per ons 14 et
HAM, per ons 22 et
Weder voorradig

RAUWE ROOKWORST

STEENSMA'S .
Modelvleeshoüwerij

SCHOOLSTRAAT 3 bij de Haltestr., tel. 2703

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch
L J. KNOTTER

37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kïps Leverworst Paarderookvlees
Tougeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
yWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

E» van der Pol
LERARES M.O. DUITS EN ENGELS
Opl. L.O. en Practijk-examen en bijwerken.

Oosterparkstraat 3

Benut Uw

VLEESWARENBON VOOR 100%
en bestel bü

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrijgb. Tel. 2105

Ondanks oorlogstijd, tóch

NIEUWE BOEKEN!
3190 Bolt, Ben. Spionnen van Europa.
3220 Bottowe, Ph. Onveilig signaal.
3221 De wereld van het onbewuste.
3218 Bjerreso, K., Nacht.
3191 Brame, C. M. En immer scïujnt de zon.
3224 Franken, N. Vallen en opstaan.
3219 Fogh, W.S., De onbekende soldaat, die bleef

leven.
3215 Kaaden, v.d. S., Twee-en-twintig.
3217 Lorentzcn, M., De familie Gelinde.
3194 Man, H. de, Geiten.
3229 Nesna» H., Toen het vaderland riep.
3187 Nes-Uilkens. De oude stee.
3226 Nachennius Roegholt. Julie wil niet achter-

blijven.
3225 Osinga, Was. Als het stormt in de lente.
3223* Saxgaard, A. Een uur rnet de autobus.
3227 Seppanen, U., Waar de raeren' bruisen.
3228 Surink, S., De man met de vele gezichten.
3214 Uden, Hans v. Ivoren parade.

Gertenbachs Leesbibliotheek
Achterweg l

's Avonds 8 uur gesloten, ook Zaterdags

Belangrijke
inboedelveiling
van 3 gemeubileerde huizen,

BouL de Favauge no 7-8-9
Mostert-huizen (ingang Zeestraat)

op Donderdag 31 October
's morgens 10 uur en zo nodig de volgende dag
door het veilinggebouw De Witte Zwaan, w.o. voor-
komen: Ameublementen, Dressoirs, Buffetten, Spie-
gelkasten, Tafels, Stoelen, Divans, Ledikanten, Bed-
den, Nachtkastjes, Gordijnen, Vloerkleden, • Tafel-
en Divan-kleden .Lopers, Slaapkamer- en Deurmat-
ten, Gobelins, Eet-, Thee- en Ontbütserviezen, Glas
werk, Emaille keukenuitrustingen, Gaskachels en
wat verder in de huizen is te bezichtïngen. op
Woensdag 30 October van 10-4 uur.

Inlichtingen ibij de veilingdirectie

N*V. S* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20, Telefoon 2164.

BOTERHAMPAPIER, KNEPPATRONENPAPIER,
CLOSETPAPIER
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

OFF. MEDEDELINGEN GTMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

In de afgelopen week kwam het bestuur in ver-
gadering bijeen om de verschillende verenigingsza-
ken onder de loupe te nemen.

Wat de lesuren betreft, werd besloten deze tot
nader order ongewijzigd te laten, -daar geen bezwa-
ren hier tegen binnen zijn gekomen, en ook aan öe
de opkomst op de turnlessen te zien is, dat deze
tijden de juiste zün.

Deze vergadering stond ten volle in het teken
van „de ontspanning", want niet alleen dat gespro-
ken werd over ihet juiste indelen van de lessen, ook
het doorgaan van onze jaarlijkse Sint-Nicolaas-
avond kwam ter sprake. Besloten werd niet af te
wijken van ons jaarlijks programma en op Zater-
dag 7 December een St. Nicolaas-middag voor de
jeugd te organiseren en 's avonds voor de dames en
heren, echter niet dien verstande dat zowel demid-
dag als de avond een zuiver intiem karakter zullen
dragen. Het ligt in de bedoeling o.a. een voordrach-
tenwedstrüd. te houden, waartoe men zich nu reeds
op de lessen kan melden.

Dames, heren, meisjes en jongens, allen aan de
slag!

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Programma voor a.s. Zondag:
, Dames: OSS-SSH (Velsen, 2 uur.
Heren: OSS-SSH (Velsen), 3 uur.

Uitslagen Zondag" 20 October:
Dames: DEV-OSS, 1-2.
Heren: Zaanland-OSS, 3-2.
De dames zorgden weer voor een verrassing door

met 2-1 de wedstrijd te winnen. Er werd goed ge-
speeld en. soms waren er zeer mooie doorbraken,
maar dames, leer nog beter te vangen en ook het
spel moet niet zo kort gehouden worden. Ook voor
de wedstrijd van Zondag a.s. kan het tot een over-
winning komen.

Hoewel de heren met 3-2 verloren hebben, is er
een vlotte en mooie wedstrijd gespeeld. Het tem-
po van OSS was 100 pet en technisch ook, maar de
fout blijkt nog steeds het te korte spel en ook meer
mondje dicht onder de wedstrijd. Als het zo door
gaat wat ihet spel betreft dan kan het niet anders
of het moeten steeds overwinningen zijn.

Nu, Zondag was het een echt gezellige dag, een
efchte OSS-geest. Ook mochten we weer enkele
nieuwe damesleden als Handballid inschrijven.
Geeft U heden nog op voor deze mooie handbal-
sport aan S. v.d. Bos,,Piet Heinstraat 6.

JEUGDWEDSTRIJD GOLF.
Zondag werd voor de jeugd van de Kennemer

Golf en Country Club een wedstrijd gehouden.
's Morgens werden greensomes gespeeld, 18 holes

handicap medalplay, waarvan de resultaten ais
volgt waren:

Eerste prijs: J. W. Hoey Smit (19) en rnejuffr. '
I. Siewertsz v. Reesema (30) 73 net.

De tweede prijs behaalden E. Th. v.d. Laan (18)
en freule R. v.d. Poll (30) met 79 net.

Des namiddags werden singles gespeeld, 18 holes
handicap medalplay. Van de heren eindigde J. W.
van Hoey Smith (19) eerste met 67. Tweede werd
W. Pont (30) met 68 en tierde werd E. Tb. v.d.
Laan (18) met 69.

Mejuffr. T. v.d. Laan (16) legde beslag op de Ie
prijs bü de dames met 72 net.

Mejuffr. I. Siewertsz v. Reesema (30) behaalde
de 2e prijs met 87 net.

EEN 3-2 OVERWINNING.
Dinsdag speelde op de banen van de Kennemer

Golf en Country Club eert viertal dames van de
Amsterd. Golf-Club een vriendschappelijke wed-
strüd tegen een viertal dames van de Kennemer.

Des morgens werden foursomes gespeeld, waar-
van de uitslag als volgt is:

Mejuffr. Jurgens (12) en mevr. Vroom (20) ver-
liezen van mejuffr. T. v.d. Laan (16) en mevr. van
Huystee (20) met 2 down.

Mevr. Leeuwenberg C16) en mevr. Scholtens (26)
verliezen van mevr. Scheïtema (22) en mevr. El-
horst (22) met 3 en 2,

Beide partijen werden dus door de Kennemer-da-
mes gewonnen.

De singles ,die 's middags gespeeld werden braoh-
ten de volgende resultaten:

Mejuffr. Jurgens (12) verliest van mejuffr. T.v.d.
Laan (16) met 3 en 1.

Mevr. Leeuwenberg (16) wint van mevr. v. Huy-
stee (20) met 3 en 2.

Mevr. Vroom (20) en mevr. Scheïtema (22) spe-
len gelijk.
' Mevr. Scholtens (26) wint van mevr. Elhorst (22)
met 2 en 1.

2 Singles werden dus door de Amsterdamse da-
ines en l door de Kennemer dames gewonnen.

De wedstrijd eindigde in een 3-2 overwinning
voor de Kennemer dames.

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ
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De 8e November hopen onze geliefde ouders
CORNELIS DE WID

en
JANNETJE DE WID-GRAPENDAAL

hun 40-jarige echtvereniging te herdenken.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.

Zandvoort, 25 Ootober 1940
Ten Katestraat 14

Inplaata van kaarten

O n d e r t r o u w d :

JACOB KRAAYENOORD
en

AAGJE KEUR
huwelijksinzegening door
den Weleerw. Heer Ds. D.
iTromp, Donderdag 7 Nov.
vjn. 12 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Zandvoort.
'.Zandvoort, 24 Oct. 1940
.Fotgieterstraat 4
.Hobbemastraat 11

.Toekomstig adres:
Bilderdrjkstraat -6.

DANKBETUIGING.
Langs deze weg zeggen
•wij allen onze oprechte
dank, voor der gewaar-
deerde belangstélltng, die
wjj mochten ondervinden
tijdens de ziekte en na
'het overlijden van onzen
'lieven man en vader
-WILLEM GÉBTENBACH

Uit aller naam,
A. Gertenbach-de Koode

Zandvoort, Oct. 1940
.Zeestraat 32

.Jongelui d.w.t. trouwen
-vragen v. partic. INBOE-
3>E1 of ged. daarvan te
ioop. Br. bur. Zandv.
Oour., ond. no 41173 (in
de bus).

TE KOOP GKVBAAGD:
een stukje hoog of laag
ótain; geen bouwterrein,
anaar om te telen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

iond. no 41172 (in de bus)

Mevr. Kruimel, Vrijburg-
laan 3 Overveen, vraagt
voor half Nov. een flink

MEISJE
v.d. of d. en n. P.G., v.g.
g.v., goed kunn. werken
en eenv. koken. Aanv.
melden Maandag of Dins-
dag a.s. na 5 uur of per
brief.

TK KOOP:
KOLENFORNUIS

fa. Wolbeek, Swaluëstr. 2

TE HUUR: schitterend
ONGEM. BOVENHUIS

in de Krocht, ƒ 30 p.m.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij,
ond. no 41164 (in de bus)

Dame, ervaren HUIS-
HOUDSTEB, goed met
kinderen kunnende om-
gaan zag zich gaarne zo
spoedig mogelijk als zo-
danig geplaatst (extern).
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41175 (in de bus)

NET MEISJE, oud 20 jr,
zoekt betrekking in win-
kel of huishouding.
Adres te bevragen bureau
v.d. Zandvoortse Cour,

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhuissingel 122 bij Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

'1E S S E N GEVRAAGD
typen en stenografie
IN Z A N D V O O B T
Br, bur. Zandv. Courant,
, Gertenbachs Drukkerij
•ond. no 41171 (in de bus)

"TE KOOP:
HOUTEN SCHUUR

TJitneembaar, 360 x 500.
J 75.-
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
•Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP:
SALAMANDER-KACHEL
Te bez. tussen 11-12 uur,
Paxadvjsweg 13.

BIEDT ZICH AAN:
MEISJE

14 jaar, uit bèsch. gezin,
•veel van kinderen hou-
dend, als hulp bij kinde-
ren en lichte huish. be-
.zigheden.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkerij
•ond. no 41174 (in de bus)

•GEVRAAGD:
NETTE JONGEN

J. J. Spiers, Haltestr. 30

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz enz. geldt'nog steeds
de '

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

OAT HAD U NIET GEDACHT
•dat uw •choenljaa z6a
lijn, 01» n l e rfw K»»*"»worden gereparaanf. Da*
ïi het «r«rk. Sat a<mw«M
Kalljka „.oh o» o ma Ml*"

SCHOENMAKERS

Telefoon 2289

Flink dagmeisje gevraagd
-van 7.30-1 uur of van 7-5 uur. Goed kunn. werken
en v.g.g.v. Aanmelden Maandag van 11-1 uur of
.Zondagavond 8.30-9 uur. Loon ƒ 5,- per week.

Brederodestraat 87.

Telef. 2292 Telef. 2292

P. Schipper koopt
*gedeeltelijke of gehele inboedels
Tiaarden, kachels, fornuizen en vaste •wastafels,
hotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
"boedels op billijke condities.

Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels.
Dagelijks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

~Heden weder ontvangen: 25 CARTS met 25 bijp.
Bnv. in mapje ƒ 0,25. HAAST XJ!

Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

«•••••••••MHHHHMMMMMHEH

:DISTRIBUTIE VAN WINTERJASSEN EN
WINTERMANTELS.

'Het Distributiekantoor te Zandvoort maakt be-
'kend, dat nog eenmaal gelegenheid zal worden ge-
geven tot het inleveren van l herencostuum of l
-wollen deken óf één wintermantel óf één winterjas
(dames-, heren-, kinderen-) op Maandag 28 Oct.
a.s. van 2 tot 4 uur in het Patronaatsgebouw, Grote
"Krocht 41.

De herencostuums, jassen, mantels en wollen de-
3zens, welke worden ingeleverd, moeten in goede
staat verkeren, dus niet bijna versleten, terwijl bo-
vendien, indien zulks noodzakelijk mocht worden
•geoordeeld, kan worden geëist, dat deze chemisch
.-"gereinigd, ontvlekt en opgeperst zyn.

Bü het inleveren dient de gewone textielkaart,
de distributiestamkaart, alsmede een klerenhanger
•fce worden medegebracht.

Tegen afgifte van het uit te reiken inleverings-
toewrjs kan, onder inhouding door den leverancier
van bon AA van de gewone textielkaart, één win-
Aermantel óf één -winterjas worden gekocht. ,-

DANSEN
In

Groot Badhuis

Gereduceerde
prijzen

ledere Zondagmiddag van 3-6 uur

Normandie Bar dagelijks geopend

Besteed Uw geld
GOED!

voor artikelen^ die vrij van punten zjjn.

CORSETTEN
BUSTEHOUDERS
JARRETELGORDELS

in uitgebreide zin. Voor iedere figuur het juiste
model.

Natuurzijden kousen
Kraagjes, Jabots, Ceintuurs, de laatste snufjes!

Grote sortering

wollen
ondergoederen

Hot Koopjo&huis
Kerkstraat 33-34, Telefoon 2931.

TE ZANDVOORTIe NACHTFEEST
„„„r „TOB-NIET"
op Zaterdag 2 November
van 9 tot 4 uur 's nachts
in de „LOEFHOECK"

BAND „THE MARMON DEV1LS"
W16 Wint de Conferencier - Cotülons - Prijsdansen - Kienen e.a.
„Tob-niet"-
taart?

Voor introduce's een beperkt aantal plaatsen ver-
krjjgbaar bij het bestuur. Dames ƒ 0,50. heren ƒ O.Ï5

„DE WAAG"
heeft nog een behoorlijk collectie in

zuiver wollen garens
DAMES- en HEREN ONDERGOEDEREN
KOUSEN
DAMES ONDERBLOUSES
DAMES BEDJASJES (vrij van punten).
FLANELLEN LAKENS
GRASLINNEN LAKENS
TAFELLAKENS
BAD- en THEEDOEKEN.

ZO JUIST ONTVANGEN: In'alle maten.

heren popelin-overhemden
beige, blauw en grtjs met vaste boord ƒ 2,95
Bovendien by ƒ 20 bons ƒ l,— aan goederen terug.
Eendracht- en Vesta-zegels worden door ons aan-
genomen.
Manufacturenmagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40. telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

BELASTINGEN
Laat uw

aanslagbiljetten deskundig controlereri
door

J» de Maar | KOSTVEBLORENSTEAAT si \
Oud-lielasting-ambtenaar

De kosten daarvan bedragen maximum 40 cent.

„TOB NIET"
met een verouderd toestel. Laat U eens een nieuwe

Philips, Erres, Waldorp
demonstreren. Het verplicht U tot niets. Beeds voor
ƒ 98,50 kunt U in het bezit komen van een toestel
met 3 golf banden (lang-, kort- en ultrakort), over-
ztehtelüke stationsschaal, goede selectiviteit.
Het aanschaffen maken wij U gemakkelijk.

Vraagt U eens inlichtingen betreffende ons
2-JARIG SERVICE-ABONNEMENT
b«

N*v. HEES & Co.
KRUISSTRAAT 33

Vertegenwoordiger voor Zandvoort

HAARLEM

H, Hildering, Kerkstraat 23, telefoon 2107

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 26 tot en met Dinsdag 29 October
4 Dagen. Aanvang 7.15 uur. Einde der voorstelling
9.30 uur. Opvoering van een groot Amusementspro-
gramma!

CARNAVAL IN WEENEN
(CONFETTI) — Met deze film ondernemen wij een
aanval op uw lachspieren. Een humoristisch vuur-
•werk, afgestoken door de Lachacrobaten Leo Slezak
Hans Moser, Rich. Romanowsky, Friedl Czepa.
Een hagelbui van luimige invallen, een wervelwind
van vrolijke gebeurtenissen, een storm van gejubel
en een bulderende schaterorkaan, dat is Carnaval
in Wenen.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het TJ.F.A.-WERELDNIEUWS
Toegang iedere leeftijd.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

WOENSDAG 30 en DONDERDAG 31 OCTOBER
aanvang 7.1S uur

WT TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
opvoering van een geheel nieuw programma.
Als hoofdnummer:

S T E R K E R DAN DE WET
Een grandioze film met Paul Horstman, Marja
Perhens, Walter Franck e.v.a. — Deze indrukwek-
kende rolprent Sterker dan de Wet, naar een groot
gegeven, zich afspelende rondom het criminele
vraagstuk der onderwereld, werd enthousiast ont-
vangen over de gehele wereld en zal ook zeker hier,
een groot opzien baren. - Toegang boven de 18 jaar
Entree 30-54 en 75 cent.
Entree militairen 15-30-40 cent.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMTLffi-MATINEE
opvoering van het amusante filmwerk:

C A R N A V A L IN WEENEN
Entree 20-30 en 40 cent.

LUCHTBESCHERMING.
Zelfbescherming is gemeenschapsplicht.

Geruime tijd heeft de Ned. Vereniging voor Lucht-
bescherming weinig van zich laten horen. Zodra de
overheid de Luchtbescherming geheel onder haar
leiding nam, bleef er voor de vereniging weinig meer
te doen. Door het verstrekken van verduisterings-
'materiaal heeft het bestuur getracht de minst
draagkrachtige leden te helpen bij hun verduiste-
ringsplicht.

Wat er verder gedaan kon worden bleef een open
vraag tot er van het hoofdbestuur een uitnodiging
kwam voor een vergadering van instructeurs voor
de Luchtbescherming, die gehouden werd in Kras-
napolsky te Amsterdam.

Op deze vergadering, die geleid werd door den
Rijksinspecteur voor de Luchtbescherming, den heer
Van Balenburg, bleek duidehjk, dat" er ook voor de
Ned. Vereniging voor Luchtbescherming nog wel
een terrein was, om haar activiteit te ontplooien.

De heer Van Balenburg deelde o.a. mede, dat de
gehele luchtbescherming, dus ook het werk van de
NVL geplaatst is onder leiding van de overheid.
In iedere gemeente is de Burgemeester niet alleen
het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst, maar
ook van de NVL.

De Luchtbeschermingsdienst zorgt voor alle za-
ken, de luchtbescherming betreffende, buitenshuis.
Daaruit volgt al, dat het terrein van de NVL ge-
heel binnenshuis is gelegen. De NVL zal de bevol-
king moeten voorlichten in alle zaken de lucht-
bescherming betreffende- en wel in de eerste plaats
wat betreft de zelfbescherming. De Duitse over-
heid acht de maatregelen voor zelfbescherming van
het grootste belang en zij wenst dan ook, dat deze
beter worden aangepakt. Binnenkort zullen er waar-
schrjnlijk dwingende voorschriften worden gegeven,
voor de maatregelen binnenshuis. Ook in het
maandblad Luchtgevaar, dat in een nieuwe aan-
trekkelUke vorm. zal uitkomen, zal de nodige aan-
dacht aan de zelfbescherming worden gewijd.

Nadat de heer Van Balenburg nog enkele kwes-
ties van meer interne aard had behandeld, gaf hij
het woord aan den heer Rijpma, territoriaal inspec-
teur voor de Luchtbescherming.

Deze hield een zeer interessante rede over zijn
oorlogsondervindingen, waarin ihij o.a. het volgende
zeide.

Volgens de Statistieken hebben tot 13 October j.l.
1900 luchtaanvallen op Nederland plaats gehad. Al-
leen in Noord-Holland zijn al 690 brisantbommen
gevallen. Doordat er te weinig aandacht aan de
zelfbescherming was gewrjd, is er veel verloren ge-
gaan, dat behouden had kunnen blrjven. Daar het

van het grootste belang is, wat uw buurman doet
of nalaat, moet de zelfbescherming krachtdadig ter
hand worden genomen. Dit terrein, dat geheel bin-
nenshuis ligt, kan met vrucht door de NVL be-
werkt worden.

Tot heden worden bij luchtaanvallen gebruikt:

Ie. Mynbommen. Dit zijn ontplofbare of brisant-
bommen, die met grote kracht uiteenspringen, zo-
dra zy hier of daar op vallen. De scherven vliegen
in kegelvorm schuin omhoog en slaan zelden be-
neden de hoogte van l meter in. Daar deze scher-
ven niet door een buitenmuur slaan, kan men hier-
tegen het best dekking zoeken door plat op de grond
tegen een muur te gaan liggen.

Tegen voltreffers kan men zich alleen bescher-
men in een volkomen bomvrije schuilplaats.

2e. Scherfbommen. Dit zijn ook ontplofbare
bommen, die evenwel hun scherven vlak lang de
grond verspreiden.. Zij werden in ons land tegen
de Franse soldaten in Brabant gebruikt. Deze ble-
ven brj bomaanvallen recht op staan, om te voor-
komen, dat edele delen van hun lichaam werden
getroffen.

3e. Tijdbommen. Deze ontploffen na een tijd van
l uur tot 7 dagen. Daar men niet weet wanneer
deze bom. ontploffen zal, moet het terrein tot 50
meter om, de bom worden afgezet. De huizen in de
omgeving moeten worden ontruimd. Het is zeer
aan te bevelen een evacuatiedienst in te stellen,
zodat de mensen, die hun huizen moeten verlaten,
onmiddellijk ergens anders ondergebracht kunnen
worden. Ook is het in verband hiermede aan te
bevelen een koffertje met enige onmisbare en waar-
devolle zaken gereed te zetten.

Hoe weinig de mensen over 't algemeen het ge-
vaar van zulke tijdbommen beseffen, bleek onlangs
te Amsterdam, toen daar een tijdbom was gevallen.
Op zjjn gemak wandelde een heer over het afgezet-
te terrein langs het ingeslagen gat. Toen men een
dienstdoende agent hierop opmerkzaam maakte,
zei deze, alsof t iets heel gewoons was: O, dat is
de dokter!

4e. Brandbommen. Deze ontploffen niet! Ze zijn
ongeveer 50 cm lang en 6 hoekig, net als een groot
potlood. Het ene einde is van blik. Ongeveer 15 se-
conden, nadat ze gevallen zijn, beginnen ze te bran-
den. Vijftien tellen is ruim voldoende om deze din-
gen bij het blikken handvat te pakken en desnoods
door de ruiten naar buiten te werpen. Branden ze
reeds vrij fel, dan kan men er nog een jas, 'n vloer-
kleedje of zo iets over werpen, ze dan beetpakken
en wegwerken.

Blussen kan men ze met zand, dus — zand op
elke verdieping! Een begin van brand kan geblust
worden met een natte dweil, dus — water en eeu
dweil op iedere verdieping! Bedenk, dat de water-
leiding vaak geen druppel water geeft als een bom.
in de nabijheid is ingeslagen.

In Haarlem kwam een brandbom in een bed te-
recht. De man en de vrouw renden naar beneden
en sleepten — geholpen door de buren — het voor-
naamste meubilair naar buiten. Deze mensen han-
delden snel maar verkeerd. Zij hadden de
brand, die ook de nabijgelegen huizen bedreigde,
kunnen voorkomen.

In Amsterdam viel een brandbom in een bed. De
man rolde het ding in een wollen deken, liep er
mee naar het raam, bedacht zich een ogenblik en
gooide toen het hele geval over de schutting in de
tuin van de buren, want, zo zei hij later, de buren
hadden een zandbak en hrj had andijvie in zijn
tuintje staan. Deze Amsterdammer diende door zijn
kordate handeling zichzelf en de gemeenschap.

5e. Brandplaaljes of phosphorplaatjcs. Deze din-
gen moet men niet met de hand aanraken. Een
wasknijper is zeer geschikt om ze op te nemen. Zo-
lang zij vochtig zijn ontbranden zij niet, dus onder
water bewaren en naar het politiebureau brengen.

De vraag •wanneer men dekking moest zoeken,
was niet precies te beantwoorden, omdat bij iedere
luchtaanval de omstandigheden anders zrjn.

Wachten tot de eerste bom gevallen is, kan ge-
vaarlijk zijn. Beter is het dekking te zoeken, zodra
een rondcirkelende vliegmachine de tweede licht-
fakkel laat vallen. De eerste lichtfakkel duidt
meestal niet op gevaar, doch de tweede wordt bijna
altijd gevolgd door een of meer bommen.

De heer Rijpma sprak nog over het grote nut
van schuilkelders — die evenwel gekeurd, geregis-
treerd en van het nodige voorzien moeten zijn —
een fluit niet te vergeten — om aan hun doel te-
beantwoorden.

Hierover misschien een volgende keer.

CATECHISATIES NED. HERV. GEM.

'k Heb nog een verandering moeten aanbrengen.
De meisjes boven 16 jaar kwamen tot nu toe Zater-
dags 4 uur. 't Blijkt een ongelegen uur te zijn. 'k
Heb het uur verplaatst naar Woensdag en wel van
5-5.45 uur. 'k Hoop dat de meisjes zelf en allen bvj
wie ze in betrekking zijn willen medewei-ken om te
komen.
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"ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBERGMAPPEN 15 cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F'. M. v. Deurseii
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

WELKE BONNEN NU?

Broodbon 11 tot en met 27 October. Van rogge-
brood kan men- per bon 25 procent meer krijgen
dan van andere soorten brood.

Bon 13 van de boterkaart een half pond boter
tot en met 25 October.

Bon 13 van de vetkaart een half pond margarine
of boter tot en met 25 October.

Vlecsbonnen 05 van de vlecskaart — een ons
vlees of een rantsoen vleeswaren tot en met 27 Oc-
tober.

Bon 05 worst, vleeswaren, geeft recht op een
rantsoen vleeswaren tot en met 27 October.

De niet gebruikte vlees- en worstbonnen 04 blij-
ven tot en met 27 October geldig, maar niet in de
Ihotels, restaurants, enz.

Bon 26 - een ons kaas tot en met 27 October.

Bon 109 tot en met 25 October één kilo suiker.

Bon 114 - een half pond koffie of 75 gram thee
tot en met 8 November.

Bon 78 — een half pond tarwebloem, tarwemeel,
boekweitmeel, roggebloem, roggemeel of zelfrtfzend
bakmeel of gruttemeel (z.g. gemengd meel) tot en
met l November.

Bon 76 — een half pond rijst, rijstemeel of ruste-
bloem tot en met l November.

Bon 77 — een half pond havermout of havervlok-
fcen of gort of grutten, tot en met l November.

Bon 28 — een ons maizena of griesmeel of pud-
dingpoeder, tot l November.

Bon 15 - een ons macaroni of vermicelli of
spaghetti, tot i November.

Bon 55 — 150 gr. toiletzeep .(nieuwe samenstel-
ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr. zeepvlokken;
óf 250 gr. zelf werkende wasmiddelen; óf 200 gr.
•vloeibare zeep tot en met 12 Nov.. De bon geldt
ook voor gezinswas per acht kg droog wasgoed.

Bon 116 — extra bon, die gelijk met de textiel-
kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is
uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube scheer-
crême óf één pot scheerzeep van 31 Augustus tot en
met 31 December.

Petroleumzegel „Periode 6" — twee liter petro-
leum tot en met 3 November (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning hebben).

Bonnen 01, 02 en 03 van de kaart — haarden,
kachels, elk een eenheid vaste brandstoffen.

Bonnen 04, 05 en 06 van deze kaart elk een een-
heid turf. De bonnen 04, 05 en 06 zullen later als-
nog worden aangewezen voor steenkolen of andere
vaste brandstoffen.

Bonnen 01 tot en met 06 van de kaart — centrale
verwarming, en voorts met „brandstoffen, één een-
heid Ie periode" en de met „cokes, één eenheid eer-
ste periode" gemerkte bonnen elk een eenheid vaste
brandstoffen.

Al deze bonnen zijn in October geldig.
De aan de houders van identiteitskaarten uitge-

reikte toewijzingen geven gedurende de maand Oc-
tober recht op het kopen van het daarop vermelde
aantal eenheden.

De met „auto-anthraciet" gemerkte bonnen geven
uitsluitend recht op het kopen van één hectoliter
(maximaal 75 kg) anthracietnootjes IV of V.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

61. Van Baren gauw op jacht naar Jim!v
Maar deze, even vlug als slim,
Neemt boven op een plank de vlucht,
En bombardeert vanuit de lucht
Zjjn meester, onder handig mikken,
Met koffie-, thee- en kaakjesblikken;
Ja, zelfs de thee wordt uitgestrooid
En zomaar naar omlaag gegooid!

62. De arme man wordt woest, ja, dol!
Hij rukt de haren uit zü'n bol!
„Politie!" brult hij. „Help me toch!
Dat mormel ruïneert, me nog!"
Jim vlucht in aller ül op straat,
Maar de politie is paraat!
Ja, Jim, nu zal 't niet lang meer duren,
Of 't is gedaan met al je kuren!

Dames- en herenkleermakerij J. H. Hendriks {SJgSroÏT 10 HMRLEM
Gediplomeerd coupeur '
stalen worden COSTUUM of WINTERJAS NAAR MAAT - HEEFT U STOF? Costuum naar maat, mantelcostuums,
zonder verplichting mantels, tegen billijke prijzen. Maakloon met prima fournituren; coupe en afwerking gegarandeerd
thuisbezorgd BMHBHHHMMHHBMHHHBBnMHBHHHBHMHBBMMHBBBHM^HBKSMBBBHBHHHHnHBMBBH^B^B

ZE IS ER WEER
die

fijngekruide

speculaas
30 cent per half pond

M* J* BALK
HOGEWEG 27, telefoon 2989.

Magazijn „LI BELLE'*
heeft steeds iets aparts.

Wollen vesten,
wollen dames rokken en-japonnen
Dames-, heren- en kinderhandschoenen, Sjaals in
wol, zyde en georgette, Handwerkkleden.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.

GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

BBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBHBBBBBBBB

• Ontvangen grote sortering

B jongens-moüères
H in zwart en bruin

g Schoenhande!

S G. de Vries
a Haltestraat 55, telefoon 2851
g Ie klas reparatie-inrichting
g N.B. Geopend tot 8 uur, Zaterdags tot 10 u. g|
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DAMES, Stelt U prijs op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
^^ STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.
CT̂ ^̂ C îJjPËRMAN'ENT '*""""

Geheel compleet f 1.95

^ KACHELZEILTJES 29 et
A KOLENKITTEN 85 et
'T, STERKE DEURMATJES 74 et
j£ ZWART PAPIER p. meter 10 en 12 et
J KOLENZEEPTEN, KACHELREKJES

$ Ziet de etalages

l H. PASVEER
^ HALTESTRAAT 37 - Telefoon ZS1U

ELECTRICITEIT

Telefoon 2301
Burgemeester Engelbertsstraat 9

OP ELK GEBIED |

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Sigarenmagazfln van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur
Dinsdag n.m.7—8.30 uur
Woensdag n.m. 7—8.30 uur
Zaterdag n.m. 2—4 uur
en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
s l ech t passende gebitten

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

W. KLIJN Jr.
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

VERKOOPT nu UW

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waardel
bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

De R is in
de maand
Geeft uw kinderen

levertraan
emulsie

Nog vrije zeeppoeder
verkrijgbaar.
Wannwaterzakken en
fcurkwol, hoestartikelen
DROOISTERIJ

Nëdfemale LJLAAUBOH
levertraan HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

't Hoekje
voorziet U van

WATERLAARZEN
SWTFT- en ROBINSON-SCHOENEN

S. BRONKHORST
SCHOENENMAGAZIJN - HALTESTRAAT 21

Modern drukwerk? GerteÉachs Drukkerij, Achterweg 1
11
n u~* js een genot
=^ te luisteren naar één van onderstaande

RADIO-TOESTELLEN
•l 1940-1941 • PfftïBïpS

• Eri*es
1940-1941
vanaf f 97,50
Prachtige modellen

vrijblijvend demonstratie • Mende

m ZO JUIST ONTVANGEN EEN COLLECTIE

MODERME LAMPEKAPPEM
vanaf f 3,75

VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2V2 et
VERDUISTERINGSKAPJES &-15-20 Ct
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 Ct

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kachels

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

=s
i
§

I
i
l
II

Grote Krocht 5-7, Telefoon ..2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting. m

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164,
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en.
Hotel-inventarissen.

N» V* S, Waterdrinker

DE TEXTIEtDISTRIBUTIE.
Nieuwe beslissingen.

Tapijten, karpetten en kleden niet meer vrij.
Minder punten voor pyama's en overhemden,

Het Rijksbureau voor Textielproducten heeft bhj-
kens De Manufacturier • een aantal nieuwe beslis-
singen genomen.

Tapijten en karpetten en afgepaste kleden mo-
gen niet langer vrij verkocht worden en zullen
voortaan, evenals .tapijtlopers en lopers, alleen op
speciale vergunningen kunnen worden verkocht.

De plaatselijke distributiediensten zijn gemach-
tigd om bü de toewijzing van deze speciale vergun-
ningen iets soepeler te werk te gaan, wanneer aan-
schaffing noodzakelijk bhjkt.

Gegummeerde of gummi regenpijpen vallen onder
de vrijgestelde artikelen.

Hen kinder-civelrall voor kinderen beneden de
leeftijd van 15 jaar kan gelijkgesteld worden met
een speelpakje.

Voor trainingspakken van geruwde kunstzüde is
geen puntenwaardering vermeld. Deze kan worden,
gesteld op de helft van de waarde, die voor deze
pakken, vervaardigd uit andeïe grondstoffen 3s
vastgesteld. (Dus wordt de waardering voor geruw-
de kunstzijden trainingspakken voor mannen en:
vrouwen 19 punten en jongens en meisjes 10 pun-
ten.)

Ter ondervanging van de moeilijkheden, die ver-
bonden zijn aan het betrekken van ïiandbreigarens;
per 50 gram, kan in het vervolg een hoeveelheid
van 50 gram handbretgarens worden verkocht tegeni
3 punten. De waardering per 100 gram blijft 5 pun-
ten.

Herenpyanam's kunnen in het vervolg gewaar-
deerd worden als dames pyama's, dus op 20 punten:
voor zover vervaardigd uit kunstzijde en. op 30 pun-
ten voor zover vervaardigd uit andere stoffen.

Daar de waardering voor vlak geweven spreien
of sierdekken, met name voor lits-jumeaux, te'
hoog bhjkt te liggen, wordt de waardering hiervan,
nader vastgesteld op 30 punten per sprei en indien
deze artikelen uit kunstzijde zijn vervaardigd op
15 punten.

Alle stoffen en kleding vervaardigd uit celwol
moeten gewaardeerd worden volgens de vastgestelde
regeling voor wollen stoffen, een lagere punten-
waardering is hiervoor dus niet te verwachten.

Overhemden zullen van heden af kunnen worden-
gewaardeerd op 16 punten voor mannen en 14 pun-
ten voor jongens, voorzover zij niet uit kunstzijde-
zijn vervaardigd.

Polohemden, ongeacht de grondstof waaruit zij
gemaakt zijn, kunnen gewaardeerd worden op 8'
punten voor mannen en jongens.

In overleg met de bevoegde autoriteiten moet
worden medegedeeld, dat het onmogelijk is een.
afzonderlijke waardering op <te nemen van halflm-
nen en linnen artikelen. Ditzelfde geldt voor ge-
deeltelijk uit kunstzijde vervaardigde zakdoeken.

In de lijst van vrijgestelde artikelen zijn opgeno-
men o.a. kunstzyden crêpe georgette enz. en de-
daaruit vervaardigde onderkleding.

Het komt voor, dat, in strijd met de voorschriften,
door winkeliers punten afgeknipt worden zonder
rekening te houden met het tijdvak, waarvoor deze1

zijn bestemd.
Het gezinshoofd, dat een inkomen heeft van:

ƒ 3000 of minder en dat niet in het bezit is van
een bijslagkaart, kan voor ieder kind, dat op 5
Augustus 1940 de leeftijd van drie jaar nog niet
had bereikt, van de plaatselijke distributiedienstr
een speciale vergunning ontvangen voor maximaal
l kg wol of half wollen breigarens voor het zelf •
breien van kinderkleertjes.

Na overleg met de Bond van breikantoenfabri-
kanten wordt hierdoor aan de handelaren mede-
gedeeld dat kunstzijden, breikatoen, waarvan de sa-
menstelling bestaat uit meer dan 50 pet kunstzijde,
ook als kunstzijden garen kan worden gewaardeerd^
en wel op 2 punten per 100 gram.

Op het knot-etiket van dit artikel moet staan:
„volgens vergunning Rijksbureau voor de distri-
tmtie van textiel-producten door de handel van 2T
Augustus 1940."

De aflevering van alle winterstoffen ter vervaar-
diging van wintermantels en -jassen is, zoals be-
kend, verboden. Gezien het feit, dat in de afgelopen;
weken veel stoffen zijn verkocht voor mantel-
costuums, moet uitdrukkelijk worden vastgesteld,
dat ook de verkoop van de zwaardere stoffen, wel-
ke voor de vervaardiging van mantelcostuums kun-
nen worden gebruikt, verboden is tegen inname van*
punten der textielkaart.

Daar gebleken is dat misbruik wordt gemaakt
van de gelegenheid om geïmpregneerde tweed-jas-
sen en -mantels als regenjassen te verkopen, zul-
len van heden af alleen als regenjassen en. -mantels-
kunnen worden beschouwd de gabardine en derge-
lijke zuiver voor regenkleding bestemde artikelen.
De verkoop van tweedjassen en -mantels en jassen:
en mantels vervaardigd van flausch, flausehachtige-
en teddybeerstoffen, gewaardeerd als regenjassen,,
is mitsdien verboden.

Rollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 meter langr
grove en fijne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoorlse Papierhandel F. M. v. Beursen-
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507
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GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 27 Oct. 10 uur: Ds. D. Tromp,
nam. 4 uur: C. A. P. van Stipriaan Luïscius.

GEREFOKM. KERK IN HERSTELD VERBAN»
Brederodestraat 31

Zondag 27 Oct. 10 uur: Ds. L. Nieuwpoort.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 27 Oct. 10 uur: Dr. N. A. Waaning.
nam. 5 uur: Ds. Wrjngaarden uit Bennebroek.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 27 Oct. 10.30 uur: Ds. J. M. de Jong vare
Amsterdam.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude-

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spr. de heer Joh. H. van Oostveen, evangelist te-

Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Geen opgaaf ontvangen.
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ZAN O O RTS E
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WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

foor Zandvoort, per Jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ2.00

' Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü
Giro no. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandyoort

A D V E R T E N I I E N :

van l—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
By contract en In de badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel f 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Laster en kwaadsprekendheid zijn'vonken, die,

als men ze niet aanblaast, vanzelf uitgaan.
Boerhaave.

WAARSCHUWING.
In de afgelopen dagen werden bij enkele winke-

liers door elementen, die daartoe de reeds vroeg
Invallende duisternis benutten, etalageruiten inge-
worpen. Het betrof adressen van neringdoenden,
die met de Duitse weermacht in zakelijke relatie
staan. x

Ondanks krachtige nasporingen mocht het tot
heden niet gelukken de daders van deze laffe aan-
slagen te ontdekken.

Bij deze wordt ter algemene kennis gebracht,
dat ernstig rekening moet worden gehouden met
de mogelijkheid, dat, bij herhaling van deze euvel-
daden, van de zijde der Duitse overheid vergeldings-
maatregelen op de gehele bevolking zullen worden
'toegepast.

Een ieder wordt in het belang van zich zelf en
van zijn plaatsgenoten met nadruk aangespoord
zich bij de ontdekking van enigerlei gedraging, die
•een Duitsvijandig karakter draagt, daarvan ter-
stond kennis te geven aan de gemeente-politie.

Zandvoort, 31 October 1940.

De Commissaris van Politie,
Ml'. Ph. L. J. BEIJINGA.

VERGOEDINGEN R-VERRICHTINGEN

De Hoofdintendant, toegevoegd aan den Weer-
machtbevelhebber in Nederland laat bekend maken,
dat correspondentie met deze autoriteit over dienst-
beslissingen, alsmede over die van de Nederlandse
instanties, betreffende vergoedingen wegens R-ver-
richtingen, achterwege dient te worden gelaten. Op
deze beslissingen wordt n.l. in geen geval terugge-
komen.

GEEN DISTRIBUTIE VAN GAS EN

ELECTRICITEIT.

De Directeur van de Gemeente-bedrijven deelb
ons mede, d.d.. 25 .October 1940 van de Gasstichting
te Den Haag (Het Centraal Bureau" v.d .'"Verenigde
Gasbedrijven in Nederland) bericht te hebben ont-
vangen, dat tot een rantsoenering van gas en elec-
triciteit, welke aangelegenheid bij verschillende in-
stanties in behandeling is geweest, althans voor-
lopig, niet zal worden overgegaan.

De Zandvoortse Gasverbruikers(sters) zullen dit
bericht zeer stellig met voldoening vernemen.

Een nieuwe rubriek
VRAGEN OF VERZEKERINGSGEBIED

Wij beleven moeilijke tijden op allerlei gebied.
Veel om ons heen, waarop wij meenden te kunnen
'bouwen, is weggevallen. Heel veel is anders gewor-
den en dat brengt mede, dat men zich zaak onze-
ker gevoelt hoe in een bepaald geval te moeten
handelen.

De Zandvoortse Courant is er steeds opuit ge-
weest, de belangen van haar lezers te dienen door
het verschaffen van voorlichting op velerlei terrein.
Gedurende de laatste tijd treedt o.m. het onder-
werp „Verzekering" sterk op de voorgrond. Vrijwel
iedereen heeft daarbij belang. Tal van vragen rij-
zen, waarop het voor den leek op dit gebied niet
zo gemakkelijk valt een afdoend antwoord te vin-
den. Vragen als: Ben ik wel goed verzekerd? Is de
maatschappij, bij welke mijn verzekering loopt, nog
wel goed? Zijn de voorwaarden der verzekering
wel in overeenstemming met de eisen van
de tegenwoordige tijd? Betaal ik geen te 'hoge
premie? Moet ik mij voor molest verzekeren? hoort
men dagelijks stellen. Wanneer op dergelijke vra-
gen geen bevredigend antwoord verkregen wordt,
schept dat een onbehaaglijk gevoel van onzeker-
heid. Ei- staan toch zulke grote belangen op het
spel!
Het verheugt den redacteur-uitgever van de Zand-
voortse Courant te kunnen mededelen dat hij erin
geslaagd is aan zijn blad een medewerker te- ver-
binden, die als deskundige op verzekeringsgebied een
goede naam heeft en die de verzorging op zich zal
nemen van een rubriek „Vragen op verzekeringsge-
bied". Onze medewerker is te Amsterdam gevestigd
en beschikt over uitgebreide relaties, die hem in
staat stellen alle mogelijke inlichtingen te verstrek-
ken ledere lezer kan van nu af aan kosteloos ad-
vies inwinnen door schriftelijke aanvrage, gericht
tot de redactie, rubriek „Vragen op verzekeringsge-
bied". De gestelde vragen worden zo spoedig moge-
lijk in de Zandvoortse Courant beantwoord, onder
vermelding van de initialen van den vrager. Al-
leen indien in een speciaal geval schriftelijk ant-
woord verlangd wordt, is bijvoeging van een postze-
gel van 7y„ cent voor antwoord vereist. Moge deze
nieuwe rubriek in een behoefte blijken te voorzien
en de belangen van onze lezers erdoor gebaat zijn!

DE REDACTEUR-UITGEVER.

WINTERHULP
De Burgemeester van Zandvoort vraagt ons plaat-

sing van het volgende:

Het gaat thans om iets anders dan vreemdelin-
genverkeer, motief van menig ambtelijk geschrift.

Voorjaar en zomer 1940 zijn trouwens voorbij, de
herfst speelt voor winter en wat brengt de werke-
lijke winter ons nog?

Ook deze komende maanden zal er in menig ge-
zin geleden worden. Er valt veel ja, ontzettend veel
te helpen, ook Zandvoort kan deze hulp niet mls-
sen.

Over de beoogde „winter-hulp" wil ik iets schrij-
ven.

Bij voorbaat en uitdrukkelijk zij vermeld, dat
zulks niet geschiedt krachtens verzoek van wien
ook, maar uit mijn eigen vrye wil.

Winterhulp moet door een ieder gesteund wor-
den, hetgeen men kan doen door het afstaan van
goed en geld. Vermoedelijk zullen weinig kleding-
stukken meer gegeven kunnen worden en zal hoofd-
zakelijk van geldelijke steun sprake zijn.

„Waar blijft dat geld" zult U zich mogelijk af-
vragen. Mijn antwoord met door niemand be'm-
vloede mening luidt: „Dat geld blijft hier".

Er zullen er zijn, die tegen mij zeggen: „Voor een
hulpbehoevend gezin kunt ge krijgen wat ge wilt,
maar uit beginsel geef ik niets aan „Winterhulp".

Ik zou daar dit op willen antwoorden: „Een be-
ginsel eerbiedig ik, weegt het echter zwaarder dan
de nood van een ander?" en ook dit, aangenomen,
dat mijn veronderstelde zegsman bereid is mij ƒ 100
voor gezin X te geven: „Goed, de ƒ 100 aanvaard
ik gaarne. Dat gezin zal het bedrag opperbest kun-
nen gebruiken, maar ik 'heb hier in Zandvoort wel
honderd gezinnen, die het moeilijk hebben, zicht-
baar en hoorbaar, onzichtbaar en onhoorbaar (de
laatste rubriek vooral niet te vergeten), mag ik nu
ook honderdmaal 'het toegedachte oedrag of 10
mille ontvangen?"

Vermoedelijk zal zulks het geval niet zijn; wat
zien wij hieruit: te zamen moet gesteund worden
ten behoeve van onze gemeenschap.

Meermalen lees ik beschouwingen en voorspel-
hngen over wat worden zal, de toekomst zal het
leren, ik onthoud mij hiervan, wel is mij bekend,
dat in het verleden wij over het algemeen erg druk
bezig zijn geweest met ons eigen tuintje te yerzor-
gen, dit'Js, begrijpelijk, de_mens is_min_of meer.ego-,
istisch, maar om het tuintje hebben wij een hoge
muur gemetseld, die ons het uitzicht op andere
„aanleg" belemmert. Zou nu de tijd niet gekomen
zijn om die muren af te breken of althans te ver-
lagen, zodat wij verder kunnen zien? Kan dit ook
niet via Winterhulp?

U krijgt in November de kans dit te tonen. Dan
wordt in het gehele land door, althans op die da-
gen waarop de collecte gehouden wordt, gelijk af-
gestemde Nederlanders om steun gevraagd voor
hulpbehoevend Nederland. De pers heeft U al het
een en ander over de organisatie van Winterhulp
bericht, ook in de Zandvoortse bladen zal ongetwij-
feld het een en ander geregeld vermeld worden.

Alhier berust de leiding bij mij, daarbij gesteund
door drie commissies n.l. A voor organisatie; B voor
financiën en C voor propaganda en opleiding.

Ik beschouw het als een voorrecht te kunnen ver-
melden, dat de volgende heren zich bereid hebben
verklaard daar de leiding van op zich te nemen, n.l.
van A de heer W. M. B. Bosman, Kostverloren-
straat 43; B. de heer Joh. A. Elffers, Brederode-
straat 108 en C. de heer H. A. de Jong, Oranje-
straat 12.

Later zullen helpers en helpsters door ons opge-
roepen worden, voor de collecte en voor blijvende
..arbeid.

De bedoeling van dit schrijven is dan ook niet
thans reeds de daadwerkelijke hulp van U in te
roepen, het beoogt slechts U te verzoeken met mij
te geloven in het goede dat „Winterhulp" ook voor
Zandvoort kan bereiken en daarna te handelen.

De Burgemeester van Zandvoort,
VAN ALPHEN. t

Met onzen Burgemeester geloven wij in het goede,
dat „Winterhulp" ook voor Zandvoort kan bereiken.
Sterker: wij geloven dat dit goede met „Winter-
hulp" bereikt moet worden, wil Zandvoort nog iet-
wat behoorlijk het komende barre getij doorkomen.

Gaarne zullen we dan ook in het volgend num-
mer op deze voor geheel Zandvoort zo belangrijke
kwestie terugkomen.

REDACTIE.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. njn.

Zaterdag 2 Nov 5.45 6.19 11.36 0.04
Zondag 3 Nov 6.42 7.03 0.29 0.56
Maandag 4 Nov 7.28 7.54 1.14 1.37
Dinsdag 5 Nov 8.17 8.48 2.07 2.36
Woensdag 6 Nov 9.08 9.43 3.01 3.31
Donderdag 7 Nov 10.07 10.53 3.58 4.44
Vrijdag 8 Nov 11.20 0.15 5.14 6.00

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
-Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat a.s.

Woensdagavond om 8 uur repetitie wordt gehou-
den in Ons Huis voor alle partijen. Niemand blijve
dus weg.

Accordeons om 7 uur.

BURGERLIJKE STAND

Opgave van 25 tot en met 31 October 1940.
Getrouwd: K. Kerkman en A. G. Weber, Heems-

kerkstraat 7.
Overleden: K. de Goede, oud 65 jaren, Brugstr. 9;

G. de Nes, echtgenote van B. van Rijnberk, oud 70
jaren, Dr. Metzgerstraat 46; J. Koning, weduwe van
W. Zwemmer, oud 86 jaren, Noordbuurt 2.

CHR. JONGEMANNENVERENIGING

Daar vorige week plotseling belangrijke besluiten
te nemen, vielen, moest liet vastgestelde program-
ma een week opgeschoven worden. A.s. Zaterdag
krijgen we dan een praatje over het loodgietersbe-
drijf en de rest van de mobilisatie-herinneringen.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.

De vorige week was er een sectiebijeenkomst. Ei'
werd door alle leden ijverig gewerkt aan de voor-
bereidingen voor de komende maand.

Zondag 3 November begint de J.G. om 2 uur in
de Brugstraat. De heer J. v.d. Meer houdt dan een
inleiding voor ons. Verder wordt er geloot voor het
a.s. Sirit-Nicolaasfeest en worden nog enkele voor-
bereidingen getroffen voor de propaganda-avond.
Het bestuur verwacht ook definitieve opgave van
deelname aan het bezoek aan de Amsterdamse J.G.
op 2 December a.s. Allen moeten dus aanwezig zijn.

Zondagmiddag om half vtff is er in de Brug-
straat een Jeugddienst, welke geleid wordt door den
heer A. Elffers Azn.

GEMEENTEBEGROTING 1941.

Het college heeft deze week de gemeentebegroting
voor 1941 aan de raad aangeboden. Bij de samen-
stelling van deze begroting is in sterke mate het
bezwaar gevoeld van de vele factoren, waarvan de
invloed op de dienst voor 1941 nog niet bij benade-
ring kan worden voorzien.

De begroting kan slechts worden sluitend ge-
maakt door het ramen, van een bijzondere bijdrage
uit 's Rijks kas tot een bedrag van ƒ 122.746,81.

Voorts schrijft het college nog bij de aanbieding
het volgende:

„Een andere omstandigheid waarop wij de aan-
dacht willen vestigen is deze, dat de, gemeente, als
grote badplaats, wat betreft de aanleg en het on-
derhoud van boulevards, straten en wegen haar
openbare diensten van politie en publieke werken,
de inrichting van het gas- en het waterleidingbe-
drijf moet berekend zijn op een behoefte, welke een
veelvoud is van die van andere gemeenten met een
vrijwel gelijk zielental. Onder het huidige belasting-
stelsel is het haar niet mogelijk voor die meerdere
uitgaven een noemenswaardige compensatie te vin-
den in inkomsten welke worden opgebracht door
degenen, die 's zomers van de gemeentelijke zorg in
de badplaats profijt hebben.
- Nu gesproken wordt van nieuwe belastingplan-
nen, willen we in dit verband de aandacht vestigen
op de grote voordelen, welke in het buitenland de
zogenaamde „kurtax" heeft opgeleverd. Op de ver-
teringen van de gasten wordt een matige heffing
toegepast ten bate van de gemeente of het door de
gemeente gesteunde orgaan voor vreemdelingenver-
•keer. Deze is daardoor in staat aan de badplaats
alle comfort de geven welke noodzakelijk is.

Plannen van grotere omvang behoeven niet af te
stuiten op bezwaren als gevolg van het feit dat de
uitgaven, ten behoeve van een groot aantal bad-
gasten gedaan, door een beperkt aantal inwoners
moeten worden opgebracht.

Ter voorkoming van misverstand willen wij on-
middelhjk uiting geven aan onze' overtuiging dat
een „kurtax" alleen dan het gewenste resultaat zal
hebben, indien zij voor alle daarvoor in aanmerking
komende gemeenten wordt ingevoeld. Door haar
facultatief te stellen, zou men deze belasting maken
tot een oorzaak van concurrentiestrijd tussen de
plaatsen die in het vreemdelingenverkeer een be-
staansbron vinden.

Het is dan ook voornamelijk hierom dat van de
in artikel 277 van de gemeentewet geboden gelegen-
heid tot. hef f ing van-een belasting VMI hen, die ge-
durende tenminste een. week als logeergasten. ver-
toeven in een hotel of pension, geen gebruik is ge-
maakt, nog daargelaten, dat de bestaande redactie
als onvoldoende is aan te merken.

Is de financiële basis der gemeente gezond, een
juiste 'heffing van een kurtax zal o.i. tengevolge
hebben dat de gemeente Zandvoort, ook in moei-
lijke omstandigheden, haar financiële verplichtin-
gen op eigen kracht kan nakomen.

Het zou ons te ver voeren om meer in het bijzon-
der andere mogelijkheden naar voren te brengen,
die voor de financiën van een badplaats zulk een
belangrijke rol spelen.

Tengevolge van het wisselvallige klimaat van on-
ze kust kunnen de werkelijk zomerse dagen „ge-
teld" worden en slechts op die dagen is er sprake
van behoorlijke verdiensten.

Zowel uit een oogpunt van aantrekkelijkheid als
uit financiële overwegingen zouden de -daarvoor in
aanmerking komende badplaatsen o.i. in de gele-
genheid gesteld dienen te worden tot het exploi-
'teren of doen exploiteren van behoorlijk geleide en
gecontroleerde „Casino's"' zoals men die in aan-
grenzende landen als Duitsland en België aantreft
en die in zulk een belangrijke mate bijdragen tot
verhoging van de aantrekkelijkheid ener badplaats
waar toch iedere bewoner en bezoeker bij gebaat is.

Nederland s-Indiè*
IN WOORD EN BEELD
door H. F. T1LLEMA
(namens het Koloniaal Instituut
te Amsterdam)

JEUGDLUCHTVAARTCLUB ZANDVOORT.

Woensdag j.l. was de eerste vergadering in ons
nieuwe clubhuis. Wel was nog niet alles geregeld,
er waren b.v. veel te weinig stoelen, de kachel
brandde nog niet goed, maar toet as toch een gezel-
lige avond geworden. De bouwavonden werden vast-
gesteld op Woensdag. C. Bos werd als materiaal-
meester en P. Steensma als bibliothecaris gekozen.

Allen zijn natuurlijk Zaterdagmiddag present om
het clubhuis verder m orde te maken.

Verder hadden we nog een verzoek aan alle lucht-
vaartgezinde dorpsgenoten. Het clubhuis is er, maar
de wanden zijn nog zo kaal en op het ogenblik
wordt geen reelamemateriaal verstrekt door deFok-
kerfabrieken, K.L.M. enz., misschien heeft iemand
een schilderij of reclameplaat op luchtvaartgebied
die niet gebruikt wordt. Even. een seintje aan A. M.
Aleven, Kerkstraat 7 of een der leden en" wij kun-
nen ons clubhuis opvrolijken. Ook lectuur en tijd-
schriften is ons zeer welkom.

SCHAKEN ACHTER DE LUIKEN!

In verband met de mildere voorschriften betref-
fende het „zich bevinden op de openbare weg", zul-
len de schaakavonden weer op de normale wüze,
d.w.z. van 7.30-11 uur voortgang vinden.

Ieder lid wordt verzocht regelmatig te komen.
Het schaken geeft u ontspanning. Het zet uw

denken in een bepaalde richting! Onze geachte
Bondspenningmeester schrift bovendien: „Laat
niet anderen voor de vaste kosten opdraaien. Denkt
niet: Alles goed en wel, maar ik kom wel weer als
alles normaal is! Dat is geen kunst."

In ons schaaklokaal, Oude Bewaarschool, is licht,
warmte en ééndracht.

Woensdag 7.30 uur verwachten wij alle leden en
een zaal vol introducees. B.

TOB-NIET-NIEUWS.

Door de afkondiging van het dansverbod is liet
nachtfeest onmogelijk geworden en kan dit geen
doorgang vinden. Doch het bestuur van „Tob-niet"
tobde niet en heeft het klaargespeeld voor Zater-
avond nog in de Loefhoeck een uitstekende cabaret-
avond te organiseren, waaraan prima beroe.ps-ar-
tisten medewerken. Zie de advertentie in dit blad.
' Onze Zondagavond gaat van 8.00 tot 11.00 gewoon
door. Komt dus allen!! Tob niet!!

De bewoners van het eiland Nias (ten Westen van
Sumatra) zijn grote minnaars van hoogspringen.
Ze gebruiken daarbij geen touw, zoals wij, maar
een stevige pyramide van steen. Wee dengene, die
de bovenkant raakt! Hij valt onherroepelijk en dan
niet op een matras, zoals bij ons, maar op harde
stenen!

SPORT

VOETBAL

Zeemeeuwen-Santpoort.
Zeemeeuwen boekte Zondag haar vijfde nederlaag

en het kan niet anders gezegd worden, dan dat
deze nederlaag verdiend was. De voorhoede van de
thuisclub, doch vooral Terol, was uiterst slecht,
terwijl de achterhoede ook niet op dreef was. Het
elftal verscheen met Jb. Keesman als achterspeler
en S. Bos als doelverdediger. Beide spelers, doch
vooral de laatste, waren de besten van ih«t veld.
De doelverdediger deed z'n uiterste best, doch kon
niet verhinderen, dat hij viermaal gepasseerd werd.

Na ongeveer tien minuten spelen ontstond voor
het Zeemeeuwen-doel een, scrimmage, waaruit J.'
Oostwald voor Santpoort met een kopbal wist te
scoren.

De thuisclub viel enkele malen doortastend aan,
doch de voorhoede verprutste alle kansen. Terol,
voor een open doel staande, schoot meters naast!

In de tweede helft ontstond een opleving bij de
thuisclub en in deze minuten wist de linksbuiten J.
Koper op fraaie'wijze gelijk te maken. 1-1.

Santpoort kwam langzamerhand sterk opzetten
en maakte de doelpunten Vooral Bakker was
op dreef en wist tweemaal een doelpunt te scoren.
Zeemeeuwen had niets meer in de melk te brokke-
len en moest met een 4-1 nederlaag genoegen ne-
men.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

In een zeer spannende wedstrijd 'hebben Bever-
wijk en Zandvoort de punten samen gedeeld. Het
heeft niet veel gescheeld' of de geel-blauwen had-
den een overwinning verkregen, daar de stand l
minuut voor het einde nog 2-1 in hun voordeel was.
Maar Beverwtfk wist toch nog gelijk te maken, zo-
dat het einde met een 2-2 gelijk spel aanbrak, wat
overigens goed de verhouding weergeeft. Daar de
overige concurrenten.ook allen één of meer punten
hebben verspeeld, blijven de kansen voor Zand-
voort zeer gunstig.

De reserves hebben het tegen Haarlem 3 niet tot
een overwinning kunnen brengen. Ze leden een 3-2
nederlaag. Het zat in deze wedstrijd de voorhoede
niet bijster mee. Vele schoten gingen rakelings
naast of over het doel. Een gelijk spel had de ver-
houding beter weergegeven. Overigens was het een
sportief gespeelde wedstrijd, alleen vele beslissin-
gen van den scheidsrechter lokten nog al eens cri-
tiek van het publiek uit.

Zandvoort 3 zorgde voor een verrassing door uit
tegen het toch sterke Heemstede een 0-0 gelijk spel
te bevechten. Had de voorhoede beter van de vele
kansen geprofiteerd, dan had het derde zeker bei-
de punten in de wacht kunnen slepen. Wij zijn.
echter na de vijf nederlagen met dit resultaat te-
vreden. Zandvoort 3 bezet momenteel de laatste
plaats op de ranglijst, met 3 punten achterstand
op hun opvolgers. Ei- bestaat echter nog ruim-
schoots gelegenheid om deze achterstand in de ko-
mende wedstrijden in te lopen.

Zandvoort 4 verloor van Bipperda 4 met 2-4. Een
kwartier voor het einde was de stand nog 2-2, maar
doordat toen 2 spelers van Zandvoort uit vielen,
konden de overige 9 liet niet meer bolwerken en.
de tegenpartij scoorde nog tweemaal.

Junioren a won met 6-1 van hun concurrent, n.l.
E.H.S. jun. De junioren nemen thans met 4 gewon-
nen wedstrijden de bovenste plaats bij hun in.

Junioren b leverde ook goed werk, om uit tegen
H.F.C. c junioren met 3-3 gelijk te spelen.



Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

Voor de eerstvolgende V-E I L I N G
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
BUUjke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

A.s. Zondag speelt Zandvoort l om 2 uur thuis
tegen D.E.M., die tot nog toe zeer goede prestaties
ïieeft geleverd. Vooral de voorhoede der bezoekers
schijnt zeer goed te zijn. Het belooft een spannen-
de wedstrijd te worden met 'hopelijk een gunstig
resultaat voor de geel-blauwen.

Zandvoort 2 trekt naar de hoofdstad, om daar
D.W.S. 4 te bevechten. Het kan ditmaal wel een
overwinning worden.
Voor de eerste ronde der Stads-Editie-beker speelt
Zandvoort 3 thuis tegen D.S.K. We hebben het ver-
moeden dat ihet 3e deze ronde niet zal overleven,
daar D.S.K. een sterk elftal heeft. Aanvang 10 uur.

Zandvoort 4 speelt om 11 uur thuis tegen Hilli-
nen 4. Als er flink aangepakt wordt, kan het een
overwinning worden.

Tenslotte speelt junioren b eveneens thuis tegen
Heemstede junioren. Deze wedstrijd vangt aan om
12 uur.
Het volledige programma, luidt aldus:

Zandvoort 1-D.E.M., 2 uur
D.W.S. 4-Zandvoort 2, 2 uur
Zandvoort 3-D.S.K., 10 uur (Stads-Editie-beker)
Zandvoort 4-Hillinen 4, 11 uur
Zandvoort <b jun.-Heemstede jun., 12 uur.

J.K.

Wij zullen proberen,
U te amuseren !
Hedenavond van 7.00 tot 11.00 in de „Loefhoeck".

; Uitstekend beroeps-cabaret!
o.a. „De Santpoorters", „The Negro Singers", Tap-
dance; Stemming!

MOESGOUDBEINETTEN, per kilo 25 et

Ontvangen een pracht partij

GOUDREINETTEN
VOOR WINTERPROVISIE

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - Telefoon 2453

••nnunnniMMnminimraME

I

Nog weer ontvangen:

Winterpantoffels
jongens-molières

Schoenhandel
C. de Vrios

Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

_ Ondanks de verduistering geopend
•••••MnMUHUHWMMHHHHM

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEÏIWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358

Uitslagen van Zondag 1.1.:
Zeemeeuwen I-Santpoort l, 1-4.
Spaarnevogels-Zeemeeuwen 3. 2-0.
Hillegom 4-Zeemeeuwen 4, 4-0.
Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen-Hillinen, 2-8.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Kinheim 1-Zeemeeuwen l, 2 uur.
Zeemeeuwen 2-Zeeburgia 3, 2 uur.
DEM 2-Zeemeeuwen 3, 12 uur. St.-Ed.-beker.
Zeemeeuwen 4-Ripperda 4, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.-RCH d jun., 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Hillegom-Zeemeeuwen, 3 uur.

Aan onze donateurs wordt medegedeeld dat de
vermakehjkheidsbelastmg direct bij het betreden
van het terrein betaald moet worden aan het loket.

Wegens toename van het ledenaantal heeft het
bestuur besloten met een 5e elftal aan de competi-
tie deel te nemen. In verband met het ontbreken
van reserve-spelers wordt beleefd verzocht op tijd
aanwezig te zyn en zo weinig mogelijk af te schrij-
ven. Voetbalschoenen-distributie-bons zijn weer ver-
krijgbaar bij het secretariaat.

As. Maandagavond 7 uur bestuursvergadering ten
liuize van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S. •
Secr. Haarlemmerstraat 68

Wij willen er even op wijzen, dat opgave tot deel-
name aan de voordrachtenwedstrijd op de lessen
of aan het secretariaat kan geschieden. Het ligt in
de bedoeling het St-Nicolaas-middag en -avondje
een zuiver intiem karakter te geven, zodat dit dus
alleen toegankelijk wordt voor leden en donateurs,
alsmede introducé's. Binnenkort hopen wij op het
programma eri verdere bijzonderheden nader terug
te komen.

Doordat de scholen ook op Woensdagmiddag
doorgang zullen vinden, zijn wij.verplicht onze les-
sen van die middag te verzetten.

Deze worden nu:
Meisjes) kleuters) Maandagavond 4.30-5.30 uur

, Jongens (kleuters) Vrijdagavond 4.30-5.30 uur
Jongens 10-16 jaar, Woensdagmiddag 4.30-6 uur
Verder blijven alle lessen ongewijzigd.

Vanzelfsprekend geldt hier hetzelfde als bij voor-
gaande regelingen: bij besliste verhindering op de
nieuwe lesuren, kan men naar een andere les over-,
geplaatst worden.

HANDEALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

"Uitslagen van Zondag j.l.:
Dames: OSS-SHH, 7-0.
Heren: OSS-SHH, 7-2.

Programma voor a,s. Zondag:
Dames: BGV-OSS, vertrek per fiets 9.30, Trampl.
Heren: Aalsmeer-OSS, vertr. p. fiets 8.30, Trampl.
Hoewel het voor de dames Zondag een gemakke-

lijke overwinning was, gaven ze toch een heel mooi
samenspel te zien. Dames, zo gaat u de goede weg
op. en ook a.s. Zondag tegen BGV kunt u winnen.

Wat de heren betreft, die hadden ook een gemak-
keliike overwinning, tegen het pas begonnen SHH.
Veel jnooi spel is er echter niet te zien gegeven,
daar enkelen het werk deden en anderen weinig
aan het spel deel namen, dat is verkeerd, heren.
Geef altijd mooi open spel te zien, en al is de te-
genpartij niet zo sterk, dan is juist dat de gelegen-
heid om het spelpeil op te voeren.

A.s. Zondag wacht U allen een zware wedstrijd,
maar er kan gewonnen worden, door mooi samen-
spel. We konden deze week weer 5 leden inschrijven,
als we nog even zo door gaan, kunnen wij een twee-
de afdeling oprichten. Gaat zo door en geeft U nog
heden op als lid.

Vrijdagsavonds half 8 training school D. Heren-
straat. Een ieder is welkom.

Alles zonder bon
SPERCIEBONEN, per pond
KASSNTJBONEN, per pond
ANDIJVIE, per pond
BLOEMKOOL, per stuk
RODE KOOL, gesneden, per pond ..
WORTELEN, per grote bos
SPINAZIE, per pond
GROENE KOOL, 2 stuks
SLA, per krop
WINTERUIEN, 10 pond
WINTERWORTELEN, 10 pond, .. ..
STOOPPEREN, 2 pond
ZUURKOOL, per pond
VERSE GEKOOKTE BIETEN, per pond.
ZOETE DRUIVEN, per pond
HANDSTERAPPELEN, per kg
TOMATEN, per pond
LEKKERE PEREN, per kg
MOESGOtJDREINETTEN, per kg .. ..
SPRUITEN, per pond

Groentehal

A. VAN STEIJNEN
GROTE KROCHT 29 TELEFOON 2770

20 Ct
20 et
4 et

20 et
10 et
15 ot
10 et
25 et
6 et

60 et
50 Ct
20 Ct
12 et
10 et
25 et
35 ot
15 et
30 Ct
25 et
10 et

De R is in
de maand
Geeft uw kinderen

levertraan
emulsie

Nog vrije zeeppoeder
verkrijgbaar.
Warmwaterzakken en
kurkwol, hoestartikelen
DROGISTERIJ

Medicinale L-
levertraan

B L A A U B O E R
HALTESTKAAT 46

Telefoon 2392

ZONDER BON.
Dit is het opschrift boven een advertentie, voor-

komende in ons blad, van den Heer C. Keur Jr.,
Zeestraat 51. Als U ziet wat in die advertentie staat,
gaat men vanzelf watertanden.

Voor de kwaliteit en bereiding staat de heer C.
Keur Jr zeker in daarvoor heeft het Pension van
den heer C. Keur Sr., waar- de zoon werkzaam is,
een te goede naam.

Rfl l E P V A N EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

ELECTRICITEIT
|OJP ELK GEBIED

Telefoon 2301
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Men kan WEL dansen!
al is 't niet met de bruid,
maar dan. moet U

groenten en fruit
kopen bij het goedkoopste en vertrouwdste
adres, dan danst tr van vreugde.

Fa* v.h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt TT zeker ook In t
bekende SlgarenmagaziJn van

C. J. B A K K E R
Grote KrocHt 25 naast Kledingmagazijn -
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Faarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderbon»

enz. enz.

DAMES, Stelt U prijs op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

W* KLIJN Jr,
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

Mevrouw, heeft U iets op te ruimen?
Alles koopt het van ouds bekende en vertrouwdste
adres: Meubelen, KACHELS, FORNUIZEN, naai-
maehines, net gedragen Kleding enz.

Geeft steeds de hoogste waarde.

MEJ. E. BOL, DUINSTRAAT 3
bij de Kerkstraat. Gesloten huis.

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

v.m. 10—11.30 uur
n.m.7-S.30 uur

n.m. 7—8.30 uur
n.m. 2—4 uur

en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
si e eb t passende gebitten

Als de baby in den Haag voorzien was geweest van

ee» I D E N T I T E I T S P L A A T J E had dit de

betrokkenen veel onaangenaamheden bespaard.

WILLEm J.ÜEDTEPBQr
GEB. Uj-3-'O^
OCHTERUJEG l
zanovoooj

^

•

f

BESTEL UW IDENTITEITSPLAAXJE N U !
zowel voor uw kinderen als voor uzelf!

PRIJS 35 CENT, geheel metaal met de naam
erin geëist!

GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l

Zonder bon

Vanaf heden bezorgen
wij -U

Gebr. Haas, Fazant, Patrijs, Kotujn.
Elke dag Kippensoep.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Vraagt prijs

Irish stew.
Lamsragout
Erwtsensoep met kluif.
Nassi Goreng.

C. KEUR Jr.
ZEESTRAAT 51, TELEFOON 2023

Nederland
telt 4 millioen fietsen

Maar als economische factor wordt
het rijwiel nog steeds miskend.

De oorlog heeft een plotselinge ,/hausse" in rij-
wielen tengevolge gehad, maar het verzadigings-
punt schijnt — aldus de jongste publicatie van de
Nederlandse Verkeersfederatte — iiog niet te zijn
bereikt en de rijwielindustrie moet alle zeilen, bij-
zetten om ook maar enigszins aan de bestellingen
te kunnen voldoen. Zo nadert ons volk een sta-
tistische positie waarin men op twee Nederlanders
één fiets kan berekenen, met inbegrip van 'kinde-
ren beneden de schoolgaande leeftijd, van hoog-
bejaarden en van invaliden.

Na herstel van het vrije motorverkeer zal hierop
uiteraard een terugslag volgen, maar een plotse-
linge ineenstorting van ons millioenenbezit aan
fietsen behoeft niet te worden verwacht. Het nor-
maal te achten aantal rijwielen zal men op vier
millioen kunnen schatten.

Wanneer inen zich aldus rekenschap geeft om-
trent aantal en functie van het rijwiel in Neder-
land, moet liet stellig bevreemding wekken, wan-
neer men ten aanzien van dit voertuig slechts zo
weinig talrijke en zo ondoeltreffende voorzieningen
ziet. Niet alleen bestaat er een ontstellend gebrek
aan parkeergelegenheid voor rijwielen langs de
openbare weg, bij sportterreinen, bij schouwburgen,
café-terrassen, enz., ook is er een tekort aan vaste
rüwielstallingen. En zo er ze al zijn, zijn het vaak
vochtige, slecht bereikbare kelders. Vrijwel geen
enkel huis (heeft een behoorlijke rijwielbergplaats.
Aannemers, timmerlieden en metselaars schijnen
ncoit bij zichzelf te hebben overlegd, hoe een fiet-
senhok in elkaar behoort te zitten. Ook schijnt het,
alsof onze bouwmeesters geen talent en geen aan-
dacht over hebben voor het uitdenken en tot stand
brengen van zo iets eenvoudigs en noodzakélijks als
een rijwielbergplaats.

Men zou menen, dat schrandere zakenlieden, meer
aandacht zouden besteden-aan de mogelijkheden
om aan «en millioenencliëntèle een aantal simpele
doch dagelijks terugkerende diensten te bewijzen
tegen een. kleine vergoeding, die den cliënt licht
valt, doch in het groot een voordelige exploitatie
mogehjk maakt. Een cent per dag voor de een of
andere handreiking zou op zichzelf een luttel be-
drag mogen heten, doch vermenigvuldigd met ten
minste vier millioen onstaat er een dagelijkse om--
zet van 40.000 gld of een jaarlijkse van f 14.000.000.
Onbegrijpelijk, dat er niet een wedloop is ontstaan
om aan de fiets service te leveren!

Ook aan het rijwielvervoer wordt te weinig aan-
dacht besteed. Zou in het rijwielintensieve Neder -
land niet een constructie uit te denken en met suc-
ces te exploiteren zijn, m dier voege, dat een auto-
bus normalerwijze een half dozijntje fietsen kon
meenemen in een speciaal daartoe bestemde ruim-
te? Een aardige opgave voor carrosseriebouwers!
Voorts zou men zich kunnen afvragen waarom nog
nimmer een vrachtauto-ondernemer op-het denk-
beeld is gekomen om in bepaalde seizoenen op be-
paalde trajecten speciale camions voor rijwielver-
voer te doen rijden. Ook per spoor is het rijwielver-
voer weliswaar omvangrijk, doch onbevredigend in
de uitvoering. De inrichting der stations, bagage-
ruimten, trappen en perrons leent zich slechts ge-
brekkig voor een vlotte verwerking van grote aan-
tallen rijwielen. Ook zijn de rijtuigen niet of nau-
welijks voor rijwielvervoer berekend. Het gevolg is,
dat het vervoer in de verdrukking komt en als een
storende factor wordt gehaat.

„Maak een tevreden passagier" — aldus een slo-
gan voor „service". Doch hoe wonderlijk dat de Ne-
derlandse fietser, die over een tussenliggend tra-
ject zijn rijwiel wil meenemen, daar gewoonlijk
meer stof tot ergernis dan tot tevredenheid aan-
treft.
Zo ziet de Nederlandse Verkeersfederatie het rijwiel
in weerwil van zijn alomtegenwoordigheid en on-
danks zijn algemene onmisbaarheid toch nog steeds
als economische factor miskend.

De bakfiets.
In dezelfde publicatie wordt een beschouwing ge-

wijd aan de bakfiets, de Assepoester van het ver-
keer: van het fietspad verjaagd en op de rijweg
verwenst. Het wantrouwen, dat de automobilist je-
gens de bakfiets koestert moge verklaarbaar zijn,
gemakkelijk heeft de bakfietsbestuurder het aller-
minst. Zijn voertuig is niet zelden zwaarbeladen,
soms stellig te zwaar.

In dat laatste schuilt tevens een gevaar. Het is
zo verleidelijk om de kosten van motor en benzine
te 'kunnen uitsparen door de werkkracht van een
man of zelfs van een opgeschoten jongen. Doch de
menselijke trapkracht kent grenzen en er kunnen
zich situaties voordoen - brughellingen, sneeuw-
val, hevige tegenwind - waarin dit vermogen te-
kort schiet. Naarmate de bakfiets dan ook haar
huidige triomftocht voortzet, zal tevens de wense-
lüklieid aandacht verdienen om, onder 'bevordering
van ieder redelijk gebruik, niet kracht alle mis-
bruik te weren.

De statistische positie van de bakfiets is tot dus-
ver nog niet in cijfers vastgelegd; in fiscaal op-
zicht is de bakfiets gelijk gesteld met het gewone
rijwiel, zodat uit dien hoofde nooit behoefte werd
gevoeld aan een afzonderlijke telling. Een telling
op 's lands primaire wegen zou overigens geen, dui-
deiyk beeld geven nopens omvang en betekenis van
het carrierverkeer. De bakfiets immers is juist niet
een vervoermiddel voor de hoofdverkeersaders, doch
komt veeleer tot haar recht op verbinden van gro-
tendeels plaatselijke betekenis, zoals stads- en voor-
stadsstraten en soortgelijke wegen.

Zo beschouwd, herkennen wij in de motorloze bak
fiets voornamelijk een goedkoop vervoermiddel voor
lading van bescheiden gewicht en maat, in dicht-
bevolkte streken en over geringe afstand. Meer er
van te willen vergen zou onredelijk zrjn. Mits be-
hoorlijk gehanteerd bewijst dit vervoermiddel zulke
voortreffelijke diensten inzonderheid aan tal van
meer bescheiden, doch daarom niet minder vlijtige
kringen Tut het algemene bedrijfsleven, dat een wel
willende belangstelling ongetwijfeld goed besteed
mag heten. De nieuwe vlucht, die de bakfiets heeft
genomen, kan wel geen1 twijfel meer laten, of deze
driewielers zullen voorlopig talrijker dan ooit onze
wegen Wijven bevolken.



Op Vrijdag, 25 October, overleed na een
langdurig ziekbed, onze geliefde, zorgvolle
Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

GELSKE VAN RIJNBERK
geb. DE NES

in de ouderdom van bijna 71 jaar.

Zandvoort: B. van Rijnberk
Baarn: A. P. van Rijnberk

J. W. van Rrjnberk-Sauselé
Amsterdam: W. van Rijnberk
Zandvoort: M. B.M. Huijer-van Rünberk.

Joh. N.'Huüer
en Kleinkinderen.

ZANDVOORT, Dr. Joh. Metzgerstraat 46

Warme
Geen zlchtzendlngen
Verkoop a contant

TE KOOP: 1-één pers.
en. 1-twee pers ledik. inet
Ie kl. spir. en kapotona-
trassen ook als divan te
gebr., l divan, l theetafel,
zeil en balatum, nw. keu-
kenwasbak, Ie kl. gas-
geyser m, toebeh. en een
kachel. Te bevr. alleen
Zaterdag 10-5 uur. Pred.
Hendrikstr.3 bij Zuiderb.

V E R L O R E N e e n
bijna geheel nieuwe
B R O O D K A A R T
Vriendelijk verzoek aan
•vinder deze s.v.p. terug te
•bezorgen.
Bur. Zandvoortse Cour.,

.Gertenbachs Drukkerij.

'TE HUTJE:
BENEDENHUIS

JKostverLstr. 73, bev. suite,
serrekam., hall, keuken,
kelder, grote tuin. Gern.
ƒ 7,50 p.w., ongem. ƒ 5,50
p.w. water inbegr. Te
toevr. Kostverlorenstr. 73.

BIEDT ZICH AAN:
Juffr. 38 jr, met dochter
van 7 jr., als

HUISHOUDSTER
tegen kost en inwoning.
33r.- bur. Zandv. Courant
•Gertenbachs Drukkerij
>ond. no 41181 (in de bus)

Te koop g-evr. MODERNE
KINDERWAGEN, in goe-
de staat. Adres: Ooster-
Parkstraat 53.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE.

•van 9 tot 3 uur in gezin
van 2 pers. Aanmelden:
JDistellaan 17, Aerdenhout

TE KOOP:
Mass. eiken spiegel ƒ8,50
Eiken Theekast ƒ 4,50;
Eiken Radiotafeltje ƒ 3,50
Eiken Queen Anne Spie-
geltje ƒ 5,50; Gepol. Spie-
geltje ƒ 1,50; Mahonie-
Gramofoon, Zwits. mach.
ƒ 15,-; Schilderstukken.
Te"bevr. Webber Sigaren-
winkel. Haltestraat 32.

TE KOOP:
een JONGENSR., laag-
model DAMESR. en een
TOURFIETS. Koopje!
Helmersstraat 7.

TE KOOP: een POT-
KACHEti met mantel.
Te bevr. Paradijsweg 13,
Zaterdag 11-12 uur, niet
eerder!

TE HUUR:
PRACHT BOVENHUIS

voor gez. zond. kind., bev.
4 kamers, balcon en wa-
randa. Dagelijks te zien.
Haarlemmerstraat 45.

TE HUUR AANGEB.:
ONG. BENEDENHUIS

Haarlemmerstr. 19, bev. 3
kamers, keuken, kelder,
schuurtje en tuintje, ƒ 5,-
per week. Te bevragen:
Oosterparkstraat 28.

TE KOOP:
HAARDKACHEL,

zo goed als nieuw.
Herenstraat 3.

TE KOOP:
Te koop: prima 12 staaf s
Engelse GASHAARD met
tegelplaat en circulatie;
een nagenoeg nieuw He-
renrijwiel, compl.; twee
Jeneverwegers, een grote
en een kleine. Te bevr
Haarlemmerstraat 45.

Uitstekende KOST en IN-
WONING aangeboden m
vrije kamer, ƒ 11,- p.wk.
Prima aanbevelingen.
Aan hetzelfde adres:
GEM.ZITSLAAPKAMER

aangeb. met stookgel. en
str. water, ƒ 3,- p. week,
licht en water inbegr.
Adres te bevragen bur
v.d. Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij.

•GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

•van 8-5 uur, ƒ 5,50 p.w.
Adres te bevragen bur.
v.d. Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

RECHTSBIJSTAND. Dag
TOaidingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhttissingel 122 bij Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
S-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

"Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
•enz enz. geldt nog steeds
.de

Zandvoortse
Courant

TE KOOP: voor meisje,
dat de Huishoudschoo]
gaat bezoeken, Witte en.
Bonte .Schorten, Japon-
nen, Mutsen, enz. enz
prima kwaliteit. Spot-
koopje! Mej. E.Bol Duin-
straat 3 bij de Kerkstraat
Gesloten huis.

OftT HAD U MICT CEOACHT

dat «w «*«•"U"" ï5?«In, •!• n l « M W kond»»
«VdBn
U het «
R.IIJke
maakt.

SCHOENMAKER»

Telefoon 2289

TER OVERNAME:

mooie degelijke winterjas
•(donkergrijs) flinke maat, ƒ 40.
Adres te vern. bur, Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerij.

Telef. 2292 Telef. 2292

TE KOOP:
Mooie Geyser, Salamanderkachel, z.g.a.n„ 4-pits-
-Gasfornuis, Junker & Ruh, Mooi Kolenfornuis,
pracht Studiepiano, mooi notenhouten Dames-

• bureau, 2 verticale Opklapbedden, eiken slaapkamer
ameublement, mahonieh. Slaapkamerameublement,
eikenhouten Huiskamerameubl., Salonameubl., ver-
schillende Lits jumeaux en alle soorten Meubelen.

'P. Schipper, Kostverlorenstr. 30, tel. 2292

•Telef. 2292 Telef. 2292

P. Schipper koopt
•gedeeltelijke of gehele inboedels
"haarden, kachels, fornuizen en vaste wastafels,
'hotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedels op billijke condities.
Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
• schikbaar.
Dagelijks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
•Telefoon 2292 Zandvoori Telefoon. 2292

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

| Zonder bon

pantoffels
Grote Krocht 13

Telefoon 2106
Schoenenmagazijn

ALPH. SPRENGERS

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dtr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag Z tot en met Dinsdag S Nov.

iedere avond aanvang ACHT uur
4 Dagen! 4 Opvoeringen van het grote amusante
filmwerfc

Ze kent me niet meer
met Tita Benkhoff en Wolfgang Liebemeier.
Een Italia-productie in de Duitse versie .Een film
vol dolle humor en de meest verrassende wendin-
gen. Een uiterst dwaze geschiedenis, zo dolzinnig
dat ze nauwelijks na te vertellen is.
Verder een buitengewoon bij -programma.
In ons Yoorprogramma iedere avond opvoering van
het ÏJ.F.A.-WERELDNIEUWS
Toegang iedere leeftijd.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
dtalles en Balcon 40, Loge 50 et.

WOENSDAG 6 en DONDERDAG 7 NOV., 8 UUR
Wf-TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
opvoering van een geheel nieuw programma.
Als Jioofdnummer:

DE BLONDE C A R M E N
met Martha Eggerth, Ida Wiist, Leo Slezak.
Een schat van 'n film. Toegang voor iedere leeftijd
Entree 30-54 en 75 cent.

ZONDAGKODDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE
opvoering van tiet amusante fUmwerk:

ZE KENT ME NIET MEER
Entree 20-30 en 40 cent.

Besteed Uw geld
GOEDI

voor artikelen, die vrij van punten zijn.

CORSETTEN
BUSTEHOUDERS
JARRETELGORDELS

in uitgebreide zin. Voor iedere figuur het juiste
model. ~'

Natuurzijden kousen
Kraagjes, Jabots, Ceintuurs, de laatste snufjes!

Grote sortering

wollen
ondergoederen

Het Koopjoshuïs
Kerkstraat 32-34, Telefoon 2931.

Het dansverbod
geldt niet voor danslessen
Vormt Uw eigen clubje of neemt een serie

• Privé-lessen
Tango - Poxtrott - Langzame Wals enz.

• Kinder ̂ revue
(Ballet - Rhythm. Gymnastiek, Musical Comedy)
Nog enige meisjes (G-12 j.) kunnen hieraan deel-
nemen. Na 7 Nov. is de inschrijving hiervoor on-
herroepelijk gesloten.

• Kamergymnastiek
voor de moderne vrouw
Clubs voor Dames van iedere leeftijd.

DANSSTUDIO Mevr. LILY ORGODET
Kostverlorenstraat 36, telefoon 2079 gedipl. danslerares.

Haltestraat 11
Telefoon 2613

Ook des Zaterdags,

is vanaf heden 's avonds

6.3O uur
gesloten

Kachel zeiltjes 29 cent
KOLENKITTEN ' 85 et
KACHELREKJES 85 et
KACHELPOKEN 15 et
VERDüTSTERnsTGPAPIEB 10 ct-12 cent per meter
SCHOORSTEENLOPERS, vrij van punten .. 98 et
DRESSOIRLOPERS, vrij van punten .. .. 98 et
TAFELKLEDEN, vrij van punten 225 et

KOFFERS IN ALLE MATEN

Ziet de etalages

H. Pasveer
Haltestraat 27, telefoon 2810

KLEDINGMAGAZIJN Fa. v. MENSEN
GEDD7LOM. COUPEUR - BONTWERKEN
EN MODERNISEREN
GROTE KROCHT 23 - TELEFOON 2574

Ook voor reparaties, oppersen en veranderingen
SOKKEN - BRETELS - HANDSCHOENEN. HOEDEN alle maten
LEREN JASSEN, prima. Thans nog voor billijke prijzen.
In GUMIV1I de nieuwste snufjes, puntvrij

Vraagt voor het maken van COSTUUM of
MANTEL, indien U zelf stof hebt, ons prijs!

Ondanks de vrijheid
om tot 12 uur te mogen passagieren, worden de
avonden STEEDS KORTER.

Neem daarom een boek
maar dan uit * * «.

Gertenbachs Leesbibliotheek
3239 Birkner, F. Petersen duldt geen tegenspraak.
3236 'Daly, J. C. Wie is Mr. Strang?
3131 Huil, Liefde in de jungle.
3237 Joscelyn, A., De bende der rijdende duivels.
3242 Kars, Co. Do's horizon.
3238 Küller-Ammers, Jo., Elzelina.
3229 Nesna, Han. Toen het vaderland riep.

,3232 Platt, Houck. Als vader hertrouwt.
3235 Romlands, E. A. De man dien zij liefhad.
3240 Suerink, S. Het verdwenen meisje.
3241 De inoord in. den scheerstoel.
3230 Vickers, R. Het geheim van de brandkast.
3233 Vida Horst. Te haastig gehuwd.
3234 Williams, W. Kamers te huur.
3190 Bolt, Ben. Spionnen van Europa.
3220 Bottowe, Ph. Onveilig signaal.
3221 De wereld van het onbewuste.
3218 Bjerreso, K., Nacht.
3191 Brame, C. M. En immer schijnt de zon.
3224 Franken, N. Vallen en opstaan.
3219 Fogh, W.S., De "onbekende soldaat, die bleef

leven.
3215 Kaaden, v.d. S., Twee-en-twintig.
3217 Lorentzen, M., De familie Gelinde.
3194 Man, H. de, Geiten.
3229 Nesna, H., Toen het vaderland riep.
3187 Nes-TJilkens. De oude stee.
3225 Nachennius Roegholt. Julie wil niet achter-

i blijven.
ACHTERWEG l ' 3335 Osinga, Was. Als het stormt in de lente.
's Avonds na 8 uur cesloten- 3223* Sax6a«iai A- Een uur met de autobus,s Avonas na s uur gesloten, 322? Seppancn( v Waar de meren bruisen.
ook des Zaterdags 3228 Surink, S., De man met de vele gezichten.

3214 Uden, Hans v. Ivoren parade.

Rollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 meter lang1,
grove en fijne kwaliteit, ƒ 4,— per rol

'Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Kracht, Tel. 2507

SchaakB*ubi*iek
door HARRY BLOKKER.

In verband met de lange avonden heeft de heer
W. J. Gertenbach, uitgever van de Zandv. Courant,
mij de verzorging van een schaakrubriek opgedra-
gen.

Mijn bedoeling is om deze rubriek een Zandvoorta
cachet te geven en daarvoor roep ik de medewer-
king van de Zandvoortse schakers in door het in-
sturen van partijen en problemen. Dit behoeven
heus niet allemaal „parels van Zandvoort" te wezen.
Reeds bteeft Zandvoort zijn sporen op Sohaak-
rubriek verdiend en dan denken wü in de eerste
plaats aan het enkele jaren geleden georganiseerde
schaaktournooi van internationale sterkte, aan de
jaarlijks terugkerende nationale schaakwedstrijden
in Zandvoort, waarvan wijlen de heer Blok de stu-
wende kracht was. Aan de prachtige partij tussen
Aljechin en Euwe gespeeld.. Ook bezit Zandvoort
enkele begaafde spelers, zoals L. Prins en D. J. s.
de Lange, die beide lid van de Zandvoortse Schaak-
club zijn geweest.

De volgende week zal een aanvang gemaakt wor-
den met de analyse van een partij. Het liefst had
ik daarvoor een party tussen twee Zandvoorters
gespeeld. Stuurt uw partijen naai- mijn adres: Juno-
plantsoen 54, Haarlem. Ook problemen zijn zeer
welkom.

Mevrouw! Heeft U ons 2e hands-kleding-
magazijn al eens bezocht?
Wy zijn gesorteerd in prima Dames-, Heren- en
Kinder WINTERJASSEN, pracht SMOKINGS, met
hoge zijden HOEDEN voor gelegenheden, ook te
huur. Iets aparts: dames RIJCOSTUUM, maat 42,
zo goed als nieuw. Spotkoopje. Deze kleding Is alles
nog van prima stof. Profiteel't nu nog van deze
gelegenheid.

MEJ. E. BOL, DUINSTftAAT 3
by de Kerkstraat. Gesloten huis.



Bezoekt hedenavond het
CABARET in de LOEFHOECK
Uitstekende beroepsartisten o.a. „De Santpoorters"
Jiumorist; „The Negro singers"; tapdance e.a.

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar

WELKE BONNEN NU?

• Broodbon 12 tot en met 3 November Van rogge-
torood kan men, per bon 25 procent meer krijgen
dan van andere soorten brood.

Bon 14 van de boterkaart een half pond boter
tot en met l November.

Bon 14 van de vetkaart een half pond margarine
of boter tot en met l November.

Vleesbonnen 06 van de vleeskaart — een ons
vlees of een rantsoen vleeswaren, tot en met
Zondag.

Vlecsbon 05 tot en met 3 November, niet in res-
taurants.

Bon 06, worst, vleeswaren, geeft recht op een
rantsoen vleeswaren tot en met Zondag.

Worstboii 05 tot en met 3 November, niet in res-
taurants.

Bon 26 — een ons kaas tot en met 3 November.

Bon 39 tot en met 10 Nov. een ons kaas.

Bon 42 tot en met 22 November één kilo suiker.

Bon 114 — een half pond koffie of 75 gram thee
tot en met 8 November.

Bon 18 — een half pond tarwebloem, tarwemeel,
boekweitmeel, roggebloem, roggemeel of zelfrflzend
bakmeel of gruttemeel (z.g. gemengd meel) tot en
met l November.

Bon 76 — een half pond rijst, rijstemeel of rijste-
bloem tot en met l November.

Bon 77 — een half pond havermout of havervlok-
ken of gort of grutten, tot en met l November.

Bon 28 — een ons maizena of grlesmeel of pud-
dingpoeder, tot l November.

Bon 15 — een ons macaroni of vermicelli of
spaghetti, tot l November.

Bon 55 - 150 gr. toiletzeep (nieuwe samenstel-
ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr. zeepvlokken;
óf 250 gr. zelf werkende wasmiddelen; óf 200 gr.
vloeibare zeep tot en met 12 Nov.. De bon geldt
ook voor gezinswas per acht kg droog wasgoed.

Bon 116 — extra bon, die gelijk met de textiel-
kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is
uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube scheer-
crême óf één pot scheerzeep van 31 Augustus tot en
met 31 December.

Petroleumzegel „Periode 6" — twee liter petro-
leum tot en met 3 November (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning hebben).

Bonnen 04, 05, 06 en 07 van de kaart - haarden,
kachels, elk een eenheid vaste brandstoffen.

Bonnen 08, 09, 10 en il van deze kaart elk 'n een-
heid turf. De bonnen 08 t.m. 11 zullen later als-
nog worden aangewezen voor steenkolen of andere
vaste brandstoffen.

Bonnen 07 tot en met 14 van de kaalst — centrale
verwarming, en voorts met „brandstoffen, één een-
heid Ie periode" en de niet „cokes, één eenheid eer-
ste periode" gemerkte bonnen elk een eenheid vaste
brandstoffen.

Al deze bonnen zijn in November geldig.

De kolenbonnen, voor October aangewezen, blij-
ven tot en met 14 November geldig.
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NIET DANSEN
doch wel goede muziek met één van onderstaande

RADIOTOESTELLEN
1940-1941
vanaf £ 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

• Philips
• Erres
• Mende

D

mm

ZO JUIST ONTVANGEN EEN COLLECTIE

MOPERME LAMPEKAP
vanaf f 3,75

VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 om toreed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/2 et
VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 et

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kachels

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prjjzen. Overal te ont-
bieden. - Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen.

N»V* S» Waterdrinker

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 3 Nov. v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp

njn. 4 uur: Ds. D. Tromp
Jeugdgebouw Leeuwerikenlaan:

Jongerensamenkomst.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 3 Nov. 10 uur: Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

,Zondag 3 Nov. 10 en 17 uur: Dr. N. A. Waaning.

, NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
: " Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 3 Nov. 10.30 uur: Dr. H. J. Heering van
Bussum. -iw.«,wi~

Zondag 3 Nov. n.m, 5 uur: Jeugddienst,
A. Elffers Azn.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer 3. W. van Zejjl.

NED. ISR. GEMEENTE
Vrijdag l Nov. aanvang v.d. Sabbath 5.45 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur; Leeroefening

half twee en Middagdienst kwart over twee.
Zaterdag 2 Nov. Einde v.d. Sabbath 6.55 uur.
Bespreking van kerkeiyke zaken: Zeestraat 40.

ZE IS ER WEER
die

fijngekruide

speculaas
30 cent per half pond

M. J, BALK
HOGEWEG 27, telefoon 3989.

FRITS BOUMAN
FOTOGRAAFSpeciaal atelier voor

VERGROTINGEN
naar oude of verbleekte foto's
Portret-opname in eigen omgeving geven de beste
resultaten. Opname voor industrie.

Westerstraat 5 bij Schelpenplein

Benut Uw

VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrijgb. Tel. 2105

LANGE WINTERAVONDEN!

NEEM EEN BOEK
Leesbibliotheek

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7

6 cent per deel per week
Geen inleggeld. — Keuze uit ruim 3000 boeken.

Méér zorg en tijd
wordt aan uw kapsel besteed bij

Maison Stabel
3e klas r-ediening, zowel in
Dames- als Herensalon!

GROTE KROCHT 16 - TELKPOON 2759

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen vanaf heden weer goederen Ingebracht wor-
den, desverlangd gehaald.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRITGSTRAAT la Taxateur J.Watermftn, tel. 2092

E» van der Pol
LERARES M.O. DUITS EN ENGELS
Opl. L.O. en Practjjk-examen en bijwerken.

Oosterparkstraat 3

VERKOOPT nu uw

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waar de I
by H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

SMAAKVOL zijn onze

Wollen vesten,
wollen dames rokken en-japonnen
Dames-, heren- en kinderhandschoenen, Sjaals in
wol, zijde en georgette, Handwerkkleden.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.

Magazijn „L IB EL L E"
GROTE KROCHT 11 . TELEFOON 2754

Een slager blijft een slager
en

Gertenbach*
Drukkerij
de zaak voor
alle voorkomende drukwerken !

Achterweg 1
Telefoon 2135

kan U zich nog opgeven als
abonné op de

Katholieke Radiogids
Agentschap: Rozennobelstraat 18, Zandvoort
Telefoon 2507

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
ÖWALTJESTRAAT 6 TELEFOON 2081

ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBERGMAPPEN 15 cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F.. M. v. Deurse»
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

••••••••••••••••••«•••••••••MUL

Markt-
schreeuwer

behoeft TT niet te wor-
den, als U iets hebt op
te ruimen. > V plaatst
eenvoudig een Kleine
Advertentie in ons blad
— dan bent U er dade-
lijk van af en TT maakt

een goeden prijs.

Heeft U een vergunning of stof
voor Mantel of Winterjas? Zo ja. Laat deze
dan maken by H. H A L E W IJ N
Dames- en Herenkleding naar maat,

BOULEVARD DE FAVAtJGE 80
Speciale Dames-kleermakerij.

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN GENEA1OGEN.

Reeds lang werd in ons land behoefte gevoeld.
aan een organisatie, die in staat zou kunnen zijn.
de belangen te behartigen der Nederlandse Gene-
aiogen, welke aan de ene zijde bedreigd werden,
door een volkomen gemis aan. waardering en aan.
de andere züde het gevaar liepen slachtoffer te
worden van een rampzalige beunhazerij op dit ge-
bied.

Nu deze gevaren meer urgent worden door de ge-
wijzigde omstandigheden waarin ons land verkeert,,
valt op een grote bedrijvigheid in de geslacht- en.
wapenkunde te rekenen in verband met de ver-
hoogde belangstelling, die ongetwijfeld zal komen,
voor alles, wat familie, sibbe en afstamming be-
treft.

Om tydig verdei doorwoekeren van mistoestan-
den te voorkomen is j.l. Zaterdag, 19 October, te-
's-Gravenhage op initiatief van den heer C. Paina.
uit Voorburg besloten tot de 'oprichting van de „Ne-
derlandse Vereniging van Genealogen".

Als bestuursleden werden benjoemd Mej. Th. van-.
Alf: en de heren Jhr. Dr. P. Beelaerts van Blok-
land en C. Pama: de laatste als voorzitter.

Haar voornaamste taak ziet de nieuwe veren!-
ging in het scheppen van een betrouwbaar corps--
van genealogen, die allen ten volle het vertrou-
wen hunner opdrachtgevers waardig zijn. Zij wil.
dit bereiken door het stellen van eisen van kundig-
heid en bekwaamheid aan haar leden en door tiet.
instellen van een ereraad voor het uitoefenen van
een doorlopende controle op hun werkzaamheden.
Een drietal mannen van aanzien op het gebied dei-
geslacht- en wapenkunde werd aangezocht in deze
ereraad zitting te nemen.

Het correspondentie-adres der „Nederlandse Ver-
eniging van Genealogen" is voorlopig Parkstraat
89a ,Den Haag.

BEKROOND.
Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en We-
tenschappen in Noord-Brabant heeft te 's-Herto-
;enbos den bekenden Brabantsen schrijver Antoon
Joolen de gouden erepenning van dit genootschap

aangeboden ter bekroning van zijn letterkundige-
arbeid.

TE KOOP:
wegens aanschaffing centr. verwarming
Pracht grote SALAMANDER met plaat, dito groene'
SALONKACHEL met nikkel en plaat, zwaar wit.
"rE-EMAILLEERD KOLENFORNUIS.

Alles in prima staat.

MEJ. E. BOL, DUINSTRAAT 3
bij de Kerkstraat. Gesloten huis.

GEDICHTEN-BTJNDEL.
Van de hand van den dichter Martien Beversluis.

is dezer dagen verschenen een bundel gedichten,
jetiteld „De Zeeuwse Lier", waarvan de baten zu!--
.en worden afgedragen aan het Provinciaal Zeeuws
Comité voor Hulp en, Herstel.

De in dit werk voorkomende gedichten zijn alle
gewyd aan de schoonheid van Zeeland en bezingen
de wateren, de vuurtorens, bouwwerken en de rijke*
pracht der natuur, die men in deze provincie aan-
treft.

De bundel, welke door den uitgever G. F. Callen-
Dach te Nykerk eveneens belangeloos werd ver-
zorgd, is verlucht door enkele reproducties van.
schilderijen van Zeeuwse schilders, terwijl de teke-
naar Karel Hoekendijk de uiterlijke verzorging op-
zich nam. De minimumprijs bedraagt ƒ 1,50.

Het werk is in elke Nederlandse boekhandel ver-
krijgbaar gesteld.

In een voorwoord doet de voorzitter van boven-
genoemd Comité, Mr. Dr. P. Dieleman een beroep
jp alle Zeeuwen in ons land en hen, die met deze in
het bijzonder zwaar getroffen provincie sympathi-
seren, om dit werk te kopen en doen. kopen.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

63. Daar ginder op de hoek dfer straat,
Waar 't huis van Sijmen Jochems staat,
Zjjn juist twee mannen aan het hijsen;
Jim klautert, onder hevig kresen,
Hup! in het touw! — „Wacht',' roept d' agent,-
Die meêly nooh genade kent,
„Pas op maar, vlegel, 'k zal je raken!
'k Zal schieten, tot je ribben kraken!"

64. De diender mikt en schiet — helaas!
'(; Is mis, al maakt het veel geraas!
De kogel vliegt met scherp gefluit
Bij symen door de vensterruit,
Waar hy tot Sijmens groot verdriet
De gaslamp van de zold'ring schiet.
Het gas stroomt Symens kamer binnen,
O foei, wat moet de man beginnen!.
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ZANDVOORTSE COU
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE jBA.DCOUIvA.NX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
»oor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,10

Giro no. 9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerg Zandvoort

A D V E R T E N X I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Bij contract en in de badgasteniyst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,80

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Is niet alles wat het leven brengt, te onder-
scheiden in twee gedeelten? Het goede of
mooie en het slechte of lelijke?
Is niet iedere daad, ieder woord tot één dezer
groepen terug te brengen?
Maar de beoordeling, tot welke der beide
soorten iets behoort, moet worden overge-
laten aan den mens die iets doet of spreekt.
Geen ander is in staat, elk woord, elke daad
tot een bepaalde groep te doen behoren, zon-
der de beweegreden tot in diepste diepte te
kennen, welke tot dat woord of die daad de-
den besluiten.

Oordeel niet! Veroordeel niet!
HERROT.

Uitreiking bloemkaarten
Uitsluitend op

Zaterdag 9 November 1940
zal van 9 tot 11 uur des morgens nog gele-
genheid worden gegeven tot het afhalen van
BLOEMKAARTEN voor degenen, die op 7
en 8 November verhinderd waren. De uitrei-
Idrfg vindt plaats in liet

Patronaatsgebouw, Grote Krocht 41
ALLE stamkaarten dienen medegebracht te
worden!

Distributie-kantoor Zandvoort.

LEVERINGEN ENZ. TEN BEHOEVE VAN DE
„REICHSARBEITSDIENST"

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend,
dat de „Reichsarbeitsdienst", voor zover deze niet
bij de organisatie van de Opbouwdienst is betrok-
ken, bij de „Luftwaffe" is ingedeeld en mitsdien tot
•de Duitse' weermacht kan gerekend worden te be-
horen.

Alle vorderingen ten laste van genoemde dienst,
die tot en met 31 October 1940 zijn ontstaan moeten
ter gemeente-secretarie worden ingediend vóór 30
November a.s. Vorderingen, die in de maanden na
October ontstaan, moeten worden ingediend telkens
vóór de 16e van de opvolgende maand.
_ Zandyoort,_5 .November 1940.

De Burgemeester, voornoemd,
,VAN ALPHEN

DISTRIBUTIE VAN PEULVRUCHTEN.
Met ingang van 19 November zal een aanvang ge-

maakt worden met de distributie van peulvruchten.
Hieronder vallen alle soorten groene en grauwe

erwten, spliterwten, capucijners, witte bonen, bruine
en andere soorten gekleurde bonen.

WINTERHULP
IVIensenpIicht en Erezaak.

Het in naam zo welvarende Nederland heeft niet-
temin al verscheidene z.g. crisisjaren achter de rug,
waarin jaar op jaar de economisch zwaksten de
zwaarste gevolgen van de crisis te dragen kregen,
en waarin speciaal zij vol angst en zorgen weer elke
"nieuwe winter moesten doorworstelen. Vooral de
laatste' winter, die lange en strenge, heeft hun uit-
houdingsvermogen — lichamelijk en geestelijk —
wel op 'n heel zware proef gesteld. Als ware iielden
hebben zij echter gevochten, gevochten voor het
leven, hunner kinderen en voor hun eigen leven; en
•dank zij hun enorm aanpassingsvermogen en de
oersterke levenswil hebben deze „zwaksten" de
strijd gewonnen, zeker, maai- wie weet ten koste van
.hoeveel levensvreugd en gezondheid.

Ook ditmaal werden zij in hun'strijd weer ge-
steund door het Nationaal Crisiscomité en door de
•ruim 8000 liefdadigheidsinstellingen, o ja, maar zij
zélf waren en bleven het toch maar, die met te wei-
nig geld in een vaak te klein en te slecht verwarmd
huis met een te schamele kleding en met te lege
magen er de moed in moesten houden, bij zich zelf
en bij hun kinderen. Moeders en Vaders, die het
nog goed hebt, kunt gij enigszins beseffen, wat dat
alles zeggen wil? Denkt U eens in, dat gij ü in die
toestand bevondt, gij mét Uw kinderen

En nu, nu staan zij al weer voor een nieuwe wiri-
ter. Tot overmaat van ramp is het nog oorlogstijd
ook, nog steeds oorlogstijd, dus tijd van schaarste
en duurte, en dus staat die economisch zwaksten
•een winter te wachten, die nog veel hoger eisen zal
stellen aan hun aanpassingsvermogen, terwijl niet
eens verondersteld mag worden, dat zij van de harde
opstoppers in de vorige •winter zich noemenswaard
hebben kunnen herstellen.

Dus hebben zij thans wel dubbel recht — neen,
•geen wettelijk reeht, helaas neen, maar toch recht,
zedelijk recht — op onze hulp, zoals immers ieder
mens in nood dat heeft. Die nood, waarde lezers

"van de Zandvoortse Courant, zal deze winter groot
en onmenselijk hard zün voor zeer, zeer velen in
ons vaderland, ook voor velen in ons Zandvoort.
Welnu, als er één ding is, waarover alle Nederlan-
ders het op dit ogenblik eens kunnen en zullen zijn,
dan is het wel dit, dat op ons Nederlanders de
zedelijke plicht rust om te zorgen, dat onze mede-
Nederlanders in deze winter niet meer honger en
kou lijden dan de oorlogsomstandigheden in ons
bezet gebied noodzakelijk meebrengen. Voor ons
allen in bezet-Nederland is dit immers niet alleen
een mensenplicht maar bovendien een ere-zaak!

Hoe goed ook nu individuele hulp moge zijn, daar
op mógen, we 't niet laten aankomen, daarvoor toch
is de nood te groot en bovendien ihoe licht zouden
deze en gene voorbij gezien kunnen worden. Neen,
deze hulp moet georganiseerd en krachtig georga-
niseerd worden, ook daarover zullen we 't wel eens
kunnen zijn.

Wel, die organisatie is er reeds in de vorm ener
stichting „Winterhulp". Nee lezers, praat nu niet
over een naam of over een principe, maar aanvaardt
het feit, dat die organisatie er thans reeds is en
aanvaardt eveneens het feit, dat die organisatie de
•enige zal zijn, die deze winter in ons Nederland de

hulp zal kunnen brengen waar die nodig is.
Weet daar dan nog hij, dat „Winterhulp" enke'

organiseert de hulp van Nederlanders aan Neder-
landers en — wijl de bijdragen per gemeente ge-
ind en verstrekt zullen worden — van Zandvoor-
ters voor Zandvoorters. Wat natuurlijk niet uitsluit,
dat van gemeenten die óver hebben, van rijke ge-
meenten dus, af zal vloeien naar andere armere
gemeenten, rnaar ook dan is het dus nog: van
Nederlanders voor Nederlanders. Zandvoort moge
dan al niet tot de armste gemeenten behoren, tot
de rijkste behoort het zeker niet. En dus rust op
ons Zandvoorters de dure plicht om te zorgen, dat
via „Winterhulp" het leven voor alle Zandvoorters
gedurende het komende barre getij zo dragelijk
wordt gemaakt als de omstandigheden veroorloven,

Zandvoorters, kent dan Uw plicht en weest dank-
baar, dat gij nog helpen kunt. Helpt dan zo spon-
taan en zo royaal als gij indertijd ook Rotterdam
hebt willen helpen. Toen waren het Uw landgeno-
ten, nu zrjn het Uw dorpsgenoten. Doet dan ook nu
Uw mensenplicht en maakt er een erezaak van:
Winterhulp van de Nederlanders voor de Neder-
landers.

Propagandavergadering.

Bovenstaand artikel was reeds geschreven, voor
we met vele anderen gevolg gaven aan de uitnodi-
ging van den Burgemeester tot bijwoning van de
vergadering in „Ons Huis" op Woensdag j.l. N.a.v.
deze vergadering willen we hier thans nog een en
ander aan toevoegen.

Het uitschrijven dezer vergadering was o.i. een
goede gedachte van het Plaatselijk Comité. Dit
bleek ook uit de grote opkomst en het tijdig aanwe-
zig zijn der genodigden, zodat juist om 8 uur kon
worden begonnen. (Zou men dit beginnen precies
op het vastgestelde aanvangsuur nu meteen maar
niet algemeen als regel aannemen in Zandvoort?)

Na het artikel in de plaatselijke bladen had de
Burgemeester wel niet véél nieuws meer te vertel-
len, maar tóch noteerden we enkele punten, ook bij

beantwoording der velt- gestelde vragen, en me-
nen er goed aan te doen die ook voor onze lezers af
te drukken, want — nietwaar? — het gaat er toch
maar om, dat heel Zandvoort zich voor deze kwes-
tie zal interesseren.

lo. De uitnodigingen voor deze vergadering wa-
ren vrijwel alleen toegezonden aan degenen, die
zich indertijd beschikbaar hadden gesteld voor hulp
bij _e_vacuatie e.d_. Anderer_hulp wordt echter even-
zeer op prijs gesteld en.... ook verwacrit.

2o. Winterhulp komt niet in de plaats van <le
van andere zijden verstrekte hulp, doch daar bo-
ven op, en „dat is waarachtig wel nodig", aldus de
Burgemeester.

3o. Winterhulp kent geen rassen en richtingen;
bij de eventuele collectes zullen ook geen insignes of
andere kentekenen gedragen mogen worden.

4o. Aan andere weldadigheidsinstellingen zal nog
evengoed het houden van collectes zijn toegestaan,
al zal daarin wel wat meer regeling gebracht (moe-
ten) worden.

5o. De opbrengst van Winterhulp (geld en mis-
schien ook nog kleding) blijft in Zandvoort, tenzij
de opbrengst zó overweldigend mocht zijn, dat er
iets kan worden afgestaan aan armere gemeenten
in Nederland.

60. Het voornemen bestaat om te bereiken, dat
in onze badplaats de volgende zomer ook op enkele
Zondagen gecollecteerd kan worden ten behoeve van
Winterhulp.

7o. Volgens den Burgemeester zal — hoe de toe-
komst ook moge zijn — het wel aanbeveling verdie-
ner., van "deze Winterhulp een blijvende instelling
tot 'hulpverlening te maken.

Aan het einde dei- vergadering- gaven zeer velen
zich op als helper (ster) voor de Winterhulp, waar-
mee ten volle aan de bedoeling dezer vergadering
was voldaan, wat niet uitsluit, dat ook uit de niet
aanwezigen nog een stroom van helpers en help-
sters wordt verwacht.

Enkele opmerkingen.

Als we thans nog enkele opmerkingen menen te
moeten maken, dan is dat uitsluitend, omdat we
hopen daarmede de Winterhulp in Zandvoort te
dienen.

Winterhulp is — gehjk boven gezegd — o.i. niet
enkel mensenplicht (dus liefdadigheid), maar ook
een erezaak (t.w.: plicht van Nederlanders tegen-
over Nederlanders). Winterhulp mag dus niet ver-
worden tot het gewone collecteren (bédelen, zouden
we duidelijkheidshalve haast willen zeggen) als van
andere weldadigheidsinstellingen, waarbij de „goede
gever" vaak achteloos zijn dubbeltje of kwartje cf-
fert. De collecte voor Winterhulp is geen dubbeltjes-
collecte. De opbrengst van Winterhulp zal geweldig
moeten zijn, omdat er voor alle hulpbehoevenden
zeer veel nodig zal wezen; voor Winterhulp zullen
dus guldens, rijksdaalders, briefjes van 10. 20, 25, 50
en 100 gulden geofferd moeten worden. En dus zal
men er zich heel ernstig rekenschap van moeten
geven, hoeveel men zal moeten afstaan voor Win-
terhulp.

Hiervoor zal men niet alleen de sterkte van de
eigen beurs moeten kennen, maar vooral ook: hoe-
veel «r ongeveer nodig: is en door hoevelen die som
moet worden opgebracht, dus hoeveel er van ieder
persoonlek mag worden verwacht, en ook of die
som in één keer moet worden opgebracht of ir
meerdere (en hoeveel) keren.

Immers er zijn mensen, die in totaal evengoed
een rijksdaalder als een gulden kunnen geven, zon-
der zichzelf ook maar iets te moeten ontzeggen.
Anderen kunnen evengoed 25 als 10 gulden geven
en. weer anderen evengoed 100 als 50 gulden. Welke
van de twee bedragen zij zullen afstaan, zal afhan-
gen van het benodigde bedrag en van het aantal
gevers en van het aantal collectes dat voor Winter-
hulp gehouden zal worden.

En als het benodigde bedrag héél groot mocht
zijn, of het aantal gevers héél klein, dan zullen zij
meer moeten geven dan respectievelijk in totaal
één rijksdaalder, ƒ 25, ƒ 100, zodat zij zichzelf ter-
wille van Winterhulp dus iets zullen moeten ont-
zeggen.

Zou er ook dan nog niet genoeg zün — van onze
mensenplioht maken we nu immers een erezaak! -,
dan zal er nóg meer gegeven moeten worden en
dan zal men zich zelf dus ook nog meer moeten
ontzeggen.

Ge ziet, lezer, het is geen probleem, dat ter op-
lossing aan ieder onzer mag worden overgelaten.
Het is het Comité, dat hierin de nodige aanwijzin-
gen zal moeten geven. Het Comité zal moeten
trachten boven gestelde vragen te beantwoorden
(desgewenst alleen voor zichzelf) om daarna aan de
belastingbetalende Nederlanders in Zandvoort mede
te delen:

zoveel »/o van Uw laatste aanslag in de In-
komstenbclasting wordt van U verwacht als
bijdrage voor de Winterhulp bij de eerste col-
lecte op 29 en 30 November a.s.
Dan heeft ieder een werkelijk en goed houvast.
En wie dan prompt aan die verwachting voldoet,

(of zelfs nog meer geeft), kan met recht tevreden
zijn over zichzelf, terwijl wie minder geeft, zich blij-
vend zal hebben te verwijten, dat hij te kort is ge-
schoten in zijn plicht tegenover hulpbehoevende
Nederlanders in eigen dorp. O.i. is deze kwestie zeer
belangrijk en we hopen dan ook, dat ze de volle
aandacht van het Comité zal hebben.

Een andere opmerking betreft de vraag van huis-
en/of straatcollecte. Huiscollecte alleen lijkt wel
voldoende te zijn, straatcollecte alleen niet, omdat
dan te veel personen niet in aanmerking zouden
komen. Wellicht zullen ibelde gehouden worjden,
maar dan bestaat de kans van twee- en meermalen
vragen en dus van een of meerdere malen, weige-
ren, indien men bij de huiscollecte reeds zijn bedrag
heeft geofferd. En dat is zeer onprettig voor de be-
trokkenen en werkt deprimerend op de collectan-
ten. 't Zou o.i. dan ook aanbeveling verdienen bij de
huiscollecte op de eerste dag een aantal speldjes te
verstrekken gelijk aan het aantal gezinsleden boven
b.v. 16 jaar, opdat dit speldje de tweede dag, de dag
van de straatcollecte, kan dienen als stille getuige,'
dat men zijn bijdrage reeds stortte.

Voorts willen we er — misschien ten overvloe-
de — nog op wijzen, dat het o.i. gewenst zal zijn,
dat het Comité geregeld mededeling doet in de
plaatselijke pers omtrent verwachtingen en resul-
taten, opdat de thans reeds voor de Winterhulp in
Zandvoort gewekte belangstelling nog moge toene-
men in omvang en kracht. Want dat is en blijft
tenslotte de bron die Winterhulp in staat zal moe-
ten stellen zijn taak tegenover hulpbehoevende Ne-
derlanders in Zandvoort te vervullen. Wij blijven
daartoe gaarne onze medewerking verlenen.

REDACTIE.

De Zandvoortse artsen
verzoeken de patiënten
ZO MIN MOGELIJK BOODSCHAPPEN TE
STUKEN als zij na het middagspreekuur
reeds weer van huis zijn gegaan. Het is niet
mogelijk in de duisternis nogmaals per rijwiel
de verschillende afstanden af te leggen. (De
benzme-distributie geeft U/3 liter per dag!)

Boodschappen vóór 3 uur a.u.b.! !

Winterhulp Nederland 1940
Na de inleiding van den Burgemeester in de vo-

rige editie van dit blad, vraagt thans het Plaatse-
lijk Comité „Winterhulp 1940" de aandacht van on-
ze Zandvoortse ingezetenen.

Wellicht overbodig voor hen, die regelmatig de
publicaties in de dagbladpers hebben gevolgd, zij
hier nog eens uitdrukkelijk vermeld, dat de actie
„Winterhulp Nederland 1940" bedoeld is om extra
liulp te brengen in de wintermaanden in die gezin-
nen, waar zulks het meeste nodig is.

Niet voor niets wordt van het Nederlandse volk
gezegd, dat het steeds spontaan heeft geofferd voor
noden in binnen- eii buitenland; zijn daar niet de
sprekende bewijzen van geleverd in het watersnood-
jaar 1917 en na de orkaanramp in de Achterhoek?
Deze rampen waren plaatselijk doch thans onder-
vindt de gehele bevolking de gevolgen van 'het Eu-
ropese conflict.

Talloze gezinnen zijn direct of indirect getroffen
en hoewel voor de eerste categorie reeds voorzlenin-
gen zijn gevonden, de tweede veel grotere groep der
bevolking heef b niet of nauwelijks voldoende om de
noodzakelijkste levensbehoeften te kunnen beko-
men.

Hier wat vreugde te brengen in het grauwe be-
staan door een extra gift is het doel van de Winter-
hulpactie.

Wij ,doen een dringend beroep op de bevolking
deze actie alleen als zodanig te zien, en niet a priori
daaraan andere gedachten te verbinden.

Wij vragen allen mede te werken ons werk te
Zandvoort te doen slagen en, zich aan te melden
als helper of helpster en wanneer de collectedagen,
die gelijktijdig in het gehele land zullen worden
gehouden, daar zijn, naai' vermogen te geven onder
laet motto

„Door Nederland voor Nederlanders".
Het Plaatselijk Comité
Winterhulp Nederland 1940

EINDELIJK ENKELE RUITENGOOIERS TE
PAKKEN!

De vorige week werden vier etalageruiten inge-
gooid van neringdoenden, die met de Duitse weer-
macht in zakelijke relatie stonden. Het inwerpen
dezer ruiten geschiedde op verschillende dagen en
wel vrij vroeg in de avond onder begunstiging dei-
sterke duisternis. De Commissaris van politie bracht
Vrijdag j.l. ter algemene kennis, dat ernstig reke-
ning gehouden moest worden met de mogelijkheid,
dat, tarj herhaling van deze euveldaden, van de zijde
der Duitse overheid vergeldingsmaatregelen op de
gehele bevolking zouden worden toegepast. Na een
uitgebreid onderzoek echter is het een dezer dagen
de politie gelukt de dader dezer vernielingen
aan te houden. Deze, «en jeugdige ingezetene, legde
een bekentenis af. Tevens kon aan de hand van dit
onderzoek worden vastgesteld wie een soortgelijke
vernieling in de nazomer pleegde. Ook deze dader
werd aangehouden en bekende volledig.

Nederlands-Indië
IN WOORD EN BEELD
door H. P. TILLEMA
(namens het Koloniaal Instituut
te Amsterdam)

De Dajak van Borneo laat zich het liefst fotogra-
feren met zwaard en schild. Zij herinneren hem
aan de glorierijke dagen van weleer, toen hij
nog een vrij man was en koppen mocht snellen tot
heil van zijn hele omgeving (Koppen-snellen is
geen uiting van wreedheid en bloeddorstigheid!
Maar een uiting van diep godsdienstig gevoel! Er
zijn geen godsdienstiger mensen dan heidenen!)
Het schild is versierd met tekens, die — al weer
volgens zijn godsdienst — afwerende betekenis heb-
ben. (Als merkwaardigheid wijs ik er op, dat het
Dajakse hoofd eens een officiersjas cadeau had ge-
kregen. Hij stond er on om hierin te worden ge-
kiekt.)

ZOMERZEGELS.
De verkoop der zomerzegels is met l November

ten einde gekomen. Het bijeengebrachte bedrag is
zeer bevredigend.

Zoals reeds eerder werd vermeld, werd op een
stand op 't postkantoor tijdens de maand Juni een
bedrag van ƒ 167,87 verzameld. De boekhandelaren,
die mij weer zeer ter wille waren, alsmede de firma
Steetskamp op de Zandvoortselaan verkochten ver-
der postzegels en briefkaarten voor ƒ 70,05. De al-
gehele verkoop die dit jaar van l April-1 November
duurde, bracht op ƒ 237,92; dit vergeleken met het
bedrag van verleden jaar ƒ 315,79, stemt tot tevre-
denheid.

Ik dank hierbij allen, die geholpen hebben deze
verkoop tot zulk een succes te maken en hoop op
hun hulp voor het volgend jaar.

W. L. VAN ALPHEN-V.d. VALK.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week werd er ijverig gewerkt voor de

propaganda-avond. Er is geloot voor het St. Nico-
laasfeest.

Zondag 10 November is er sectie. De Algemene
sectie, met uitzondering van de spelers voor de „Zil-
veren Lely" gaat schilderen, witten en behangen.

Denken alle J.G.-ers om de-af spraak a.s. Zondag
een schepje thee mee te nemen?

CHR. JONGEMANNENVERENIGING
Zaterdag 9 Nov. wordt georganiseerd een grote

voordrachtenwedstrijd, waarvoor een deskundige
jury is uitgenodigd. De twee besten zullen de eer
van Zandvoort hooghouden op de Ringvergadering,
die 17 November in Haarlem gehouden wordt en
waar het kampioenschap voordragen beslist zal
worden.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Mocht j.l. Woensdag de repetitie niet «oorgaan,

aanstaande Woensdag is er weer repetitie in Ons
Huis, accordeons 7 uur, mondaccordeons 8 uur. Al-
leinaal komen.

Ook delen wij u mede, dat de contributie van die
leden, die niet geregeld' kunnen komen wordt op-
gehaald.

Tevens delen wij mede dat leden met te grote
achterstand zullen worden geroyeerd.

Zij, die nog geen foto hebben, kunnen deze be-
komen bij de secretaris C. Koper, Koningstraat 79
of a.s. Woensdagavond op de repetitie.

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
Maandag 11 November des avonds acht uur in

„Ons Huis" zal voor de werkende leden van de ZBB
een bijeenkomst gehouden worden. De heer Bakels
zal lantaarnplaatjes van „Oud-Zandvoort" verto-
nen, terwijl de voorzitter, de heer P. van der Mije
daarbij een causerie over Zandvoorts verleden hoopt
te houden.

De zaal is verwarmd. Het is lichte maan.
Men wordt dringend verzocht op tijd aanwezig te

zijn.

WEEK DER GEBEDEN.
Ter gelegenheid van de Week der Gebeden, uit-

geschreven door de Wereldbonden van Chr. Jonge-
vrouwen en Jongemannenverenigtagen, zal op Don-
derdag 14 Nov. a.s. een wijdingsavond worden ge-
houden.

Voor de arbeid der Kerk, der Zending en, der
Jongeren zal gebeden worden. Ds. Tromp spreekt
en 't Hervormd Kerkkoor zal met haar leden de
zang steunen.

Alle jongeren der verenigingen aangesloten bij de
Prot. Chr. Jeugd Federatie worden verwacht. Aan-

vang precies 8 uur in de nieuwe consistoriekamer.



RADIO
tot 's avonds 11 uur

Uitgezonden door de Ned. oonroepver-
enigingen, maar
UITSLUITEND voor aange-
slotenen op de Radio-Centrales
Mooie, ongestoorde ontvangst, dsit
langs telefonische geleiding aan ons
wordt toegezonden.
Uw winteravonden kunnen nu weer
gezellig zijn.
Eigen-toestelbezitters kunnen hiervan
ook profiteren, door zich te laten aan-
sluiten.

Zandvoortse Radio-Centrale
Koninginneweg 19

SPORT

VOETBAL

Zeemeeuwen 2-Zeeburgia 2, 4-0.

Zondagmiddag bezochten we de wedstrijd Zee-
meeuwen 2-Zeeburgia 2, daar de ontmoeting Zand-
voort-DEM door de zware regenval geen doorgang
kon vinden.

Wat ons in deze wedstrijd opviel, was het elan,
waarmede gespeeld werd. Het elftal van de thuis-
club was vooral in de eerste helft prachtig op dreef
en wist driemaal^ te scoren. Het samenspel was uit-
stekend en veel zwakke plekken waren niet aan
te wijzen. De linkervleugel b.v., bestaande uit A.
v.d. Bos en A. Paap, was zeer op elkander ingesteld
en wist talrijke gevaarlijke momenten voor het Zee-
burgia-doel te veroorzaken. Doch ook Frits Gerritse
weet wat samenspel is en ook hu heeft heel veel
gepresteerd. Indien we een vergelijking moesten
maken mefc de voorhoede van het eerste en het
tweede elftal, zouden wtf -de voorkeur geven aan de
voorhoede van het tweede elftal. Het eerste elftal
heeft nu zes nederlagen geboekt, terwijl het tweede
zich niet in een gevaarlijke zone bevindt. Wü zou-
den de elftalcommissie in overweging willen geven
de formatie van het eerste elftal eens danig te wij-
zagen en gebruik te maken van de beste spelers van
het tweede elftal. Wij zijn er zeker van, dat dan de
eerste weken geen nederlagen geboekt zullen wor-
den. In ieder geval zullen de prestaties veel beter
worden.

J.G.B.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Van de vijf vastgestelde wedstrijden onzer elftal-
len konden vier wegens terreinafkeuring- geen door-
gang vinden. Ook de wedstrijd Zandvoort-DEM
werd afgekeurd.

"Slechts de wedstrijd DWS 4-Zandvoort 2 vond
doorgang. Deze wedstrijd is in een 3-1 overwinning
voor de reserves geëindigd. Het was een vlugge aan-
trekkelijke wedstrijd. In de eerste helft speelde
DWS sterk op de aanval en de achterhoede der
geel-blauwen moest al zijn kracht inspannen om
doelpunten te voorkomen. De aanvallen van Zand-
voort waren ook niet van gevaar ontbloot. Jammer
was het, dat er weinig op de vleugels werd gespeeld.
Het eerste doelpunt werd door Zandvoort gescoord,
maar één minuut later wist DWS reeds gelijk te
maken. Met de stand 1-1 ging de rust in. In de
tweede helft was Zandvoort steeds sterker. Uit een
penalty wegens hands werd de tweede goal ge-
scoord. Het laatste kwartier kwamen de Amster-
dammers goed opzetten en d.e gelijkmaker hing in
de lucht. Kort voor het einde echter maakte de
voorhoede aan alle onzekerheid een einde door het
scoren van een derde doelpunt. Door deze overwin-
ning blijft Zandvoort 2 ha <Je running De achter-
stand op de leiders bedraagt slechts 2 punten.

A.s. Zondag zal het spannen.

Zondag a.s. speelt Zandvoort een zware uit-wed-
strijd tegen Schoten. Van deze wedstrijd hangt
voor de geelblauwen zeer veel af. Mochten zij er in
'slagen om de puntjes te veroveren, dan blijven zij
bij de leiders. Bij een nederlaag zal de achterstand
4 punten bedragen, wat niet gemakkelijk zal vallen
om in te halen. Het zal dan ook spannen aan de
Vergierdeweg. We zijn overtuigd dat vele supporters
ons elftal zullen vergezellen om ze in deze zware
wedstrijd aan te moedigen. Het elftal van Zand-
voort speelt met 2 invallers en ziet er als volgt uit:
Doel: J. Visser. Achter: J. Weber, C. Schweinsber-
gen. Midden: J. de Muinck, Th. de Muinck, A. We-
ber. Voor: H. P. Luitink, C. Schuiten, C. Schut, C.
van Eldik, J. Keesman.

Het elftal vertrekt per tram om 12.25 uur.
Zandvoort 2 speelt om 2 uur thuis tegen DWV 3.

Daar de reserves met enkele invallers uit moeten
komen vrezen wij, dat het wel een zware opgave zal
zjjn om de puntjes te veroveren. Een gelijk spel zal
zeker geen slecht resultaat zijn.

Het volledige programma, luidt aldus:
Schoteii-Zandvoort , 2 uur.
Zandvoort 2-DWV 3, 2 uur.
Zandvoort 4-Zeemeeuwen 4, 10 uur.
Zandvoorfc jun. A-EDO jun., C, 11 uur.
RCH jun. D-Zandvoort jun B, 12 uur.
We delen onze leden mede, dat het clubhuis ge-

opend is op elke Dinsdagavond, Woensdagavond en
Zaterdagmiddag.

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEETJWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358
Uitslagen, van Zondag 1.1.:

Kinheim-Zeemeeuwen 2, 3-2.
Zeemeeuwen 2-Zeeburgia 2. 4-0.
Adspiranten-competitie:
Hillegom-adsp.-Zeemeeuwen-adsp., 2-2.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zeemeeuwen I-Onze Gezellen, 2 uur.
WMS 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 3-EHS 2, 10 uur.
Zandvoort 4-Zeemeeuwen 4, 10 uur.
EHS jun.-Zeemeeuwen jun., 10 uur.

Adspiranten -competitie:
Zeemeeuwen-DOA, 3 uur.
Aan de leden wordt medegedeeld, dat terrein-

afkeuringen betreffende de onderafdeling Haarleim,
ex-HVB. gepubliceerd worden by het centrale punt
S. Verloop, Grote Krocht. Dus niet betreffende de
wedstrijden van het eerste of tweede elftal, hierover
.alleen inlichtingen bij het secretariaat.
. A.s. Maandagavond 7 uur bestuursvergadering ten
huize van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

GOLF.
Zondag werd op de banen van de Kennemer Golf

en Country Club de maandelijkse wedstrijd gespeeld
Het was een 18 lioles handicap match tegen

bogey. Bij de dames eindigde mevr. Nielsen (16)
met l down als eerste.

Ir. T. F. Hubreoht (3) wist beslag te leggen op
de herenprijs door 2 up te eindigen.

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan Is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden, Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension, en
Hotel-inventarissen.

N*V, S* Waterdrinker

De R is in
de maand
Geeft uw kinderen

levertraan
emulsie

Nog vrije zeeppoeder
verkrijgbaar.
Warmwaterzakken en
kurkwol, hoestartikelen
DROGISTERIJ

Medicinale L B L A A U B O E R
•"• ̂  T-» ™ jF •» ™ ™ "̂  ̂  ̂ *̂  TT * T mvn d rxm * • nn * 0

levertraan HALTESTRAAT 46
Telefoon 2392

DAMES, Stelt U prys op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

Denk om de verkoudheid ! !
en koopt vroegtijdig

Thijmstroop en honing
Drogisterij

J. C. A. STIJMS
ORANJESTRAAT 7 Telefoon 2327

KOUDE KAN MEN WEREN
door goede voeding.

Eet daarom o.a.

Boerekool,
zuurkool en veel fruit

„De Groentehal" is ruim gesorteerd in Groente,
Fruit en Aardappelen.
Doet dus Uw voordeel bij

A. van Steijnen, Grote Krocht 29
Telefoon 2770

GEEF UW KINDEREN
datgene wat voedzaam en gezond Is! Geef ze

groenten en fruit
Het bekendste adres kan U hieraan helpen,
steeds de laagste prijs en de hoogste kwaliteit.
Dus naar:

Fa* v.h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.-

W. KLIJN Jr,
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

ELECTRICITEIT
[OP ELK GEBIEDl

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

vjn. 10—11.30 uur
n.m.7—8.30 uur

n.m. 7—8.30 uur
n.m. 2—4 uur

en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
s lecht passende gebitten

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
SWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

ZWEMCLUB „ZANDVOORT". Z.C.Z.
Het bestuur deelt aan de leden en adspiranten

mede, dat door het vervallen van de laatste tram
uit Haarlem de zwemavonden op Woensdag niet
meer door kunnen gaan. Ook het plan om 'sWoens-
dagmiddags te gaan zwemmen, kan, door de ver-
anderde schooluren, niet plaats vinden. Wij zullen
echter hopen op andere tijden en de zwemclub
tijdelijk sluiten.

Het Bestuur.

OFF. MEDEDELINGEN GTMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

Na de door de nieuwe situatie geschapen maat-
regelen, heeft het bestuur besloten de St. Nicolaas-
middag voor de adspiranten zeker door de la'ten
gaan, doch de avond voor dames en heren voor-
lopig te laten vervallen. Het ligt in de bedoeling
om 'n avond voor dames en heren over enige tijd te
doen plaats vinden, om onderling contact te blijven
houden. Vanzelfsprekend kunnen de dames en
heren de adspiranten-middag bijwonen, evenals da*
is toegestaan voor de donateurs, terwijl een gering
aantal introductie-kaarten voor de ouders der ad-
spiranten tegen ƒ 0,30 verstrekt worden. Aanvragen
voor deze kaarten kunnen reeds nu tot het secreta-
riaat worden gericht.

Allen, moeten in het bezit zijn van een toegangs-
bewijs (ook de leden) 'zodat de adspiranten en da-
mes en heren hun contributiekaart dienen mede te
brengen.

MEDEWERKING GEVRAAGD.
De winkeliers hebben 't in deze tijd al niet ge-

jnakkeüjk en de verduistering speelt daarbij ook een
grote rol.

De leden van de Zandvoortse Sïagersvereniging
hebben dan ook besloten hun zaken elke dag, ook
Zaterdags om 6 uur te sluiten.

Dit behoeft voor de consumenten geen bezwaar te
zijn indien zij maar enige medewerking verlenen
door het vroegtijdig doen' van hun bestellingen.

Ook de georganiseerde Zandvoortse Banketbak-
kers zitten in hetzelfde schuitje, en hoofdzakelijk
des Zaterdags. Dikwijls moet door een te late op-
gave de besteller om 7.30 uur zijn bestelling nog weg
brengen, op de fiets in 't donker.

Ongevallen zijn niet te vermijden met als gevolg
dat uw bestelling niet kan worden uitgevoerd om-
dat de waar verongelukt. De leverancier heeft bo-
vendien nog een schadepost.

Helpt dus allen mede deze moeilijkheden te over-
winnen door vroegtijdig te bestellen.

Zie de advertenties in dit blad.

UITREIKING BLOEMKAARTEN.
Uitsluitend op Zaterdag 9 Nov. zal van 9-11 uur

des morgens nog gelegenheid worden gegeven tot
het afhalen van bloemkaarten voor degenen, die
op 7 en 8 November j.l. verhinderd waren. De uit-
reiking vindt plaats in liet Patronaatsgebouw, Grote
Krocht 41. Alle stamkaarten dienen medegebracht
te worden!

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en het daaronder

behorende ambtsgebied werd gedurende de maand
October ingelegd f 16.206,76 en terugbetaald
ƒ 38.011,46.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 11825..

Rollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 nieter lang,
grove en füne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobclstraat, hoek Kleine Krocht,, Tel. 2507

VRAGEN
op verzekeringsgebied

In deze rubriek worden door de lezers van dit blad
aan de Redactie schriftelijk gestelde vragen koste-
loos beantwoord. Indien schriftelijke beantwoording
verlangd wordt, 7V. centspostzegel bij te voegen.

J. I. te Z. — Als regel is bij levensverzekering-
maatschappijen bij thans te sluiten posten het oor-
logsrisico niet gedekt. Bij-enkele maatschappijen is
het echter wel mogelijk dit risico op bepaalde con-
dities in te sluiten.

J. J. K. te Z. De door U genoemde maatschap-
pij is een der grootste en staat zeer gunstig bekend.
Wij raden U aan de verzekering te handhaven.

P. v.d. V. te Z. — Een polis is een contract, waar-
aan beide partijen gebonden zijn. De opzegtermijn
is in dit geval 3 maanden, zodat het thans niet meer
mogelijk is de verzekering per l Januari a,s. op te
zeggen. U zult dus tot het volgend jaar moeten
wachten.

A. de. G. — De brandverzekering-maatschappij,
welke U noemt, behoort tot de kleinere instellingen
op dit gebied, doch geniet wel vertrouwen. O.i. kan
tegen voortzetting der verzekering geen bezwaar
bestaan.

L. P. te A. — Voor het afsluiten van een derge-
lijke verzekering zouden wij de voorkeur geven aan
de sub 2 door U genoemde maatschappij. Deze is
in elk opzicht prima. De verzekerlngsvoorwaarden
zijn niet minder dan bij de sub l genoemde instel-
ling en de premie is gelijk. De sub l bedoelde maat-
sohappü is eerst enkele jaren geleden opgericht en
moet haar bestaansrecht nog bewijzen.

LUXE DOZEN en MAPPEN DAMESPOST. Zowel
bedrukt als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Bekendmaking
Ondergetekende maakt hiermede bekend, dat
hij de reeds jaren bekende zaak in

kruidenierswaren en
comestibles
van C» F* G* Roest
heeft overgenomen

HU hoopt door goede bediening en levering
van Ie klas artikelen hetzelfde vertrouwen
te mogen genieten.

A. NIJZINK
VOORHEEN CHEF DER FIRMA
ZANDVOORT, 4 November
HALTESTRAAT 12

Tandarts A» A» Norden
KOSTVERLORENSTRAAT 49, zal tot nader
bericht

met ingang van 16 November
alleen te consulteren zijn:

Dinsdag en Donderdag
van 3-5 uur n.m.

Zaterdag 2-5 uur n.m.
Voor spoedgevallen op de tussendagen neemt
Tandarts MEERTENS waar.

Een pracht combinatie;
'n HEERLIJKE HAARD

Kort's Ijzerhandel
Zo'n gezellige

SCHEMERLAMP
van

Henk Schuilenbnrg
en dan een

SPANNEND BOEK
uit

(Srertenbachs leesbibliotheek
en de avonden vliegen om.

Ons Damprobleetn*
G. MANTEL «Tr. No. 3541

Zwart.

Wit.
Wit: 25 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48.
Zwart: 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 36.

_ Wit speelt en wint.

WELKE BONNEN NU?
Broodbon 13 tot en met 10 November 125 gram

roggebrood, of 100 gram ander brood of een rant-
soen gebak.

Bon 15 van de boterkaart een half pond boter tot
en met 8 November. Bon 14 blijft geldig tot en met
8 November.

Bon 15 van de vetkaart een half pond margarine
of boter tot en met 8 November.

Bon 14 blijft geldig tot en met 8 November.

Vleesbonnen 07 van de vleeskaart — een ons
vlees of een rantsoen vleeswaren tot en met
Zondag.

Vleesbon 06 tot en met 10 November, niet in res-
taurants.

Bon 07, worst, vleeswaren, geeft recht op een
rantsoen vleeswaren tot en met Zondag.

Worstbon 06 tot en met 10 November, niet in res-
taurants.

Bon 53 een ons kaas tot en met 17 November.

Bon 39 tot en met 10 Nov. een ons kaas.

Bon 43 tot en met 22 November één kilo suiker.

Bon 65 een ei tot en met 10 November.

Bon 114 — een half pond koffie of 75 gram thee
tot en met 8 November.

Bon 82 een half pond rijst, rüstemeel of rjjste-
bloem tot en met 29 November.

Bon 83 een half pond havermout of havervlok-
ken of haverbloem of aardappeUneelvlokken of gort
of gortmout of grutten, tot en met 27 December.

Bon 88 uitsluitend een half pond gort of gort-
mout of grutten tot en met 27 December.

Bon 93 tot en met 27 December een ons maizena
of griesmeel of sago of aardappelmeel, dan wel een
hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoeder,
welke 100 gram zetmeel bevat.

Bon 98 een ons macaroni of vernucelli of spagh-
etti tot en met 27 December.

Bon 55 - 150 gr. toiletzeep (nieuwe samenstel-
ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr. zeepvlokken;
óf 250 gr. zelfwerkende wasmiddelen; óf 200 gr.
vloeibare zeep tot en met 12 Nov.. De bon geldt
ook voor gezinswas per acht kg droog wasgoed.

Bon 116 - extra bon, die geiyk met de textiel-
kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar ia
uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube scheer-
crême óf één pot scheerzeep van 31 Augustus tot en
met 31 December. __

Petroleumzegel ,Periode 7" - twee liter petro-
leum tot en met 29 December (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning hebben).

Bonnen 04, 05, 06 en 07 van de kaart - haarden,
kachels, elk een. eenheid vaste brandstoffen.

Bonnen 08, 09, 10 en 11 van deze kaaxt elk 'n een-
heid turf. De bonnen 08 t.m. 11 zullen later als-
nog worden aangewezen voor steenkolen of andere
vaste brandstoffen.

Bonnen 07 tot en met 14 van de kaart — centrale
verwarming, en voorts met „brandstoffen, één een-
heid Ie periode" en de met „cokes, één eenheid eer-
ste periode" gemerkte bonnen elk een eenheid vaste
brandstoffen.

Al deze bonnen zijn in November geldig.
'{

De kolenbonnen, voor October aangewezen, biy-
ven tot en met 14 November geldig.



Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Over-
grootmoeder

AAGJE VAN DUIJN
Wed. van Evert van Duivenboden,

in de ouderdom van 83 jaar.

P. SCHIJPF.
Uit aller naam:

Zandvoort, 6 November 1940
Pakveldstraat l

De teraardebestelling zal plaats hebben, op
Zaterdag 9 Nov. a.s., des n.m. 2.30 uur op de
Algem. Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis te 2 uur.

Ondertrouwd:
RITA DENKERS

en
ANTHON E. RUYS Jr.

Zandvoort,
Aerdenhout, •l Nov. 1940

Huwelijksvoltrekking op
Vrijdag 15 Nov. in het
Raadhuis te Zandvoort.

DANKBETUIGING
.Bij deze betuigen, wij on-
ze oprechte dank aan Dr.
•van Fraassen en. Zr Dina
"voor de goede zorgen, on-
dervonden bij de ziekte
en het overlijden van
Aagje van Duivenboden,

geb. van Diujn.
Uit aller naam:

P. SCHUIT1. '
Zandvoort, Nov. 1940.
Pakveldstraat 1.

TK KOOP: Groene ge-
«maill. VULKACHEL
(Küpperbusch) en een
GROENE EM. ELECTKA
KACHEL.
Van Lennepweg 25.

TE HUUJbt: Gemeubileerd
BENEDEN- of BOVEN-
HUIS, bev. 2 kamers en
ïkeuken. Vrij water, stook-
gelegenheid, ƒ 4,50 p.w.
mette" stand. Te bevragen:
Burg. Engelbertsstraat 10

TE KOOP GEVRAAGD:
JONGENSFIETS.

'Br. bur. Zandv. Courant
•Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41193 (in de bus)

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

van 9-5 uur. Aanmelden
's avonds van 8-9 uur, Dr.
Metzgerstraat 25.

TE HUUR: ongemeubil.
ZITKAMER en SLAAP-
KAMER met vaste was-
tafel en keuken, ƒ 3.50 p.
w., liefst gezin zonder
kinderen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41195 (in de bus)

MEEGENOMEN: Zwart
POESJE uit tuin Zand-
voortselaan 23, door meis-
je in beige mantel. Gaar-
ne terugbezorgd Zandv
laan 23a.

TE KOOP: JONGENS-
JAS, P. & C. ulster voor
leeft. 16 jaar a, ƒ 7,50.
Tevens te koop gevraagd:

HONDENMAND
Adres: Zandvjaan. 301.

KOOPJE! Jongensrüwiel
Tourrijwiel, Damesrgwié
met lamp. Boulevard de
Favauge 37 huis, 2x bel-
len.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardlngen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhuissingel 122 bij Zijl-
torug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

TE KOOP:
l pracht wit- en l zwart-
emaille kolenfornuis en
enige Godinkachels, div.
salamanders en mooie
haardkachel. Molanus,
Toststraat 9.

TE KOOP een zeer goed
onderhouden

HAARD'
'Prijs ƒ 35. Te bevr. Bre-
•derodestr. 29, tussen 12-2.

GEVRAAGD:
Costuum-verstelnaaister

Donderdagsmiddags van
liS.30 uur. Br. niet opg.
verl. salaris, onder no.
41192 (in de bus)
Bur. Zandvoortse Cour.

TE KOOP:
HAARDKACHEL,

zo goed als nieuw.
'Heemskerkstraat 3

GEVRAAGD: Ongemeub.
gen. of ged. HUIS, bev.
4 kam., op g. st. uit. prijs
.ƒ 25 p.m. Br. bur. Zandv.
;'Cour. .ond. no. 41191

TE KOOP GEVRAAGD:
GRAMOFOONPLATEN

"bij voorkeur klassiek of
Ital. zang, electr. opgeno-
_inen.
Br. bur. Zandv. Courant
.Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41194 (in de bus)

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz. enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

DAT HAD U NIET GEDACHT
dat uw schoont]*» «6«
lijn. al» niouwKond«B
worden geroparaartf. Da»
I. bet wSrK. dat aan
KolljK» ̂ cho»o
maakt.

SCHOENMAKERU'

Telefoon 2289

Te koop gevraagd
te Zandvoort of omgeving

MODERN ENKEL of
DUBBEL WOONHUIS

Bjj voorkeur met afz. boven huis.

Uitv, aanbieding aan Mak. Hendrik v. Essen
Van Woustraat 57, Amsterdam.

TE KOOP:
'Pracht grote Haard, 350 cm3 inhoud, iets zeldzaams
•voor grote kamer, merk Permanent Duplex, pracht
'Kolenfornuis, mooie Haardkachel, mooi 4-pits Gas-
fornuis, Junker & Ruh, zo goed als nieuw, prima
'Geyser, mooi klein Kinderwagentje, z.g.a.n.

Heeft U meubelen nodig, kijkt tr dan eerst eens
'bij P. Schipper en U slaagt altijd. Lage prijzen en
•voor eerste kwaliteit wordt ingestaan.

P. Schipper, Kostverlorenstr. 30, tel. 2292

'Telef. 2292 Telef. 2292
P. Schipper koopt

gedeeltelijke of gehele inboedels
haarden, kachels, fornuizen en vaste wastafels,
hotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedels op billijke condities.
'Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
•schikbaar.
Dagelijks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

Dames- en herenkleermakerij J* HU Hendriks | Gediplomeerd
BR.UGSTRAAT 5a, ZANDVOORT Stalen worden zonder verplichting thuisbezorgd
VAARTSTRAAT 10, HAARLEM Coupons worden ter bewerking aangenomen

Kachel zeiltjes 29 cent
KOLENKITTEN 85 Ct
KACHELREKJES 85 Ct
KACHELPOKEN 15 Ct
VERDUISTERINGPAPIER 10 ct-12 cent per meter
SCHOORSTEENLOPERS, vrij van punten .. 98 et
DRESSOIRLOPERS, vrij van punten .. .. 98 et
TAFELKLEDEN, vrij van punten 225 et

KOFFERS IN ALLE MATEN

Ziet de etalages

H. Pasveer
Haltestraat 27, telefoon 2810

«••«•••••••••••••••••«••••••••••H

• Op veler verzoek

is Huize Loef hoeck

Zaterdagsavonds
van 8-11 uur
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„DE WAAG"
heeft een grote sortering

flanellen dames-nachthemden
vanaf f 1,69

ZWANENDONS NACHTHEMDEN en PYAMA'S.
de gehele serie
FLANELLEN JONGENS PYAMA'S
Ruime keuze in:
DAMESKOUSEN,
HANDSCHOENEN,
DASSEN, SHAWLS,
OVERHEMDEN.
Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ l,— aan goederen terug.

Mariufacturenmagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2087
Grootst gesorteerd, voordeligst en duurzame kwali-
teiten.

EENS KLANT BLIJFT KLANT

De gezamenlijke j Banket | bakkers
verzoeken het publiek beleefd, de bestellingen voor
de

Zaterdagmiddag en -avond, zo mogelijk,
vóór 1 uur op te willen geven!
Bij latere opgave kan voor goede aflevering niet
meer worden ingestaan.

De leden der

Zandv + Slagers vereniging
maken, in verband met de duisternis, bekend, dat hun

zaken des Zaterdags
om 6 uur gesloten zijn

MONOPOLE
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 9 tot en met Dinsdag 12 November
iedere avond aanvang 8 uur. 4 Dagen: opvoering
van een groot superprogramma. Als hoofdnummer:

MOORDZAAK HOLM
Een groot en machtig filmwerk, vol adembenemen-
de spanning. Een film welke U van de eerste tot
de laatste acte met intense aandacht zult volgen.
In de hoofdrollen: Walter Steinbeck, Elisabeth
Wendt, Ursula Deinert, Harald Paulsen.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Verder een subliem bijprogramma.
Toegang boven de 18 jaar.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

WOENSDAG 13 en DONDERDAG 14 NOV. 8 UUR
Qfl£- TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
opvoering van een geheel nieuw programma.
Als hoofdfilm:

M E I S J E S IN 'T WIT
Een prachtige boeiende film, een muzikaal genot,
met de 24-jarige Roemeense zangeres Maria Cebo-
tari. Verder. Ivan Petrovitch, Georg Alexander en
vele anderen. — Toegang ieder leeftijd.
Entree 30—54—75 cent.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMHjnE-MATINEE
Opvoering van de grote succesfilm:

DE Z I G E U N E R B A R O N
Naar de gelijknamige operette van Johann Strauss.
Met Adolf Wohlbruck, Fritz Kampers, Hansi
Knoteck. Entree 20-30-40 cent.

!

l

t

VISITEKAARTJES? Bestel ze nu reeds bij:
Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2153

ZELFBESCHERMING.
In ons vorige artikel wezen wij er reeds op, dat

vast is komen te staan, dat bij luchtaanvallen bin-
nenshuis grotere kansen op levensbehoud bestaan,
dan buiten de deur. Merkwaardigerwijze is dit zo-
wel de ervaring in de stad als die ten platte lande.

Wij allen herinneren ons de twijfelachtige uit-
spraken, welke voorheen in de pers tot uiting kwa-
men over de kelder als schuilplaats. Het waren
doodkisten, men werd levend begraven, men ver-
dronk erin, enz. enz.

De praktijk zegt evenwel, dat de schuilkelder de
schuilgelegenheid is geweest, waaraan zeer velen
hun leven danken, mits — en op dit mits komt het
nu juist aan — mits deze kelders waren ingericht
als destijds door de Overheid was aangegeven en
mits deze kelders door de ambtelijke organen wa-
ren goedgekeurd.

Wie in een. niet-Volgens-de-voorschiriften-inge-
richte-, dan wel niet-goedgekeurde-kelder schuil-
plaats zoekt, loopt inderdaad de kans zijn leven te
verliezen, want zulk een kelder kan een doodkist
zijn. Te Rotterdam, Middelburg en in andere plaat-
sen is dit in de praktijk bewezen.

In de goedingerichte schuilkelder van de Bijen-
korf te Rotterdam daarentegen redden 350 mensen
het vege lijf. Pas nadat deze de kelder verlaten
hadden, vielen zware ijzeren balken als voltreffers
op de kelder en stortte hij in. Met de schuilkelder
van C. en A. had hetzelfde plaats.

Een ieder — en hierop kan niet genoeg de aan-
dacht worden gevestigd — die over een kelder be-
schikt, moet twee dingen doen:
a. de kelder laten feeuren en registreren door de

ambtelijke instantie (Hoofd Luchtbeschermings-
dienst vragen!)

b. bij goedkeuring de kelder inrichten als door die
instantie wordt aangegeven.

Ajls idje (kelders ingeridht en goedgekeurd zijn
houdt de Overheid aantekening van alle panden,
waaronder zich deze goedgekeurde kelders bevinden,
daar dit — al weer een praktijk ervaring — het
vrij maken van een eventueel door puin bedolven
kelder vergemakkelijkt. Voor ditzelfde doel is het
nodig uitgravingsmateriaal (schoppen, pikhouweel,
bijlen, enz.) in de kelder te hebben, om zich van
binnenuit zo nodig een weg te banen.

Bij huizen met één verdieping, die ingestort wa-
ren, is dit uitgraven zelden nodig gebleken; wel bij
huizen van twee of meer verdiepingen bij stadsbe-
bouwing.

Een nieuw uitrustingsstuk voor de kelderbezet-
ting is een schelklinkende fluit, waarmede de aan-
wezigheid naar buiten hoorbaar gemaakt kan wor-
den. In de praktijk is alweer bewezen, dat fluiten
meer effect heeft dan roepen of kloppen.

Indien er geen kelder aanwezig is, kan men, als
er voldoende ruimte voor is, in de tuin of op 't erf
een overdekte schuilgelegenheid maken. Zelfs in
Rotterdam en -Middelburg hebben de overdekte
schullgelegenheden zeer goede resultaten opgele-

verd, in tegenstelling met de open loopgraven, wel-
ke als volkomen ondeugdelijk onvoorwaardelijk
moeten worden afgekeurd. In een open loopgraaf is
men veel minder dan in huis beveiligd voor in-
slaande scherven, uitwerking luchtstoot, mitrail-
leurkogels en weersgesteldheid.

Op de tweede dag van de oorlog werden in een
dorp op de Veluwe 13 mensen gedood, die zich tij-
dens het bombardement op straat of in open loop-
graven bevonden. Van alle bewoners, die zich in
huis bevonden werd zelfs niet één gewond.

Waar onvoldoende ruimte is om in tuinen of op
erven schuilgelegenheden aan te brengen, is men
— indien geen goedgekeurde kelder aanwezig is —
het veiligst, liggend op de vloer van de beneden-
verdieping, zover mogehjk van de buitenmuren ver-
wtfderd, bij voorkeur achter een binnenmuur.

Scherven van brisantbommen slaan soms nog
door buitenburen heen, doch als regel op ongeveer
l meter van de grond óf hoger.

Het spreekt vanzelf dat het kijken naar lucht-
gevechten voor de ramen of op straat, hoogst ge-
vaarlijk is. Al is het in Zandvoort nog niet voor-
gekomen, in andere plaatsen hebben ten gevolge
van hun misplaatste nieuwsgierigheid reeds velen
de dood gevonden door granaatscherven van het
luchtafweergeschut en door mitrailleurkogels.

Ten slotte nogmaals dit!
Honderden voorbeelden kunnen aantonen, hoe

door één simpele handeling, met een zekere koel-
bloedigheid verricht, rampen zijn voorkomen.

Anderzijds zijn grote stadswijken afgebrand door
het versagen van enkelen op het moment, dat de
brand nog klein was. Angst en paniek hebben, waar
zij het wonnen van de morele krachten, verschrik-
kelijke gevolgen gehad. De durf, de moed, de wil
om op het juiste moment te handelen, daarmee
heeft de zelfbescherming gestaan of — bij ontbre-
ken daarvan — is zij gevallen.

Als de baby in den Haag voorzien was geweest van
een I D E N T I T E I T S P L A A T J E had dit de
betrokkenen veel onaangenaamheden, bespaard.

WilLEm J-.GEttTEJIBPt
GEB. 14-3-'O4
OCHTERUJEQ l
z cm DVOORT

BESTEL UW IDENTITEITSPJLAAXJE N U !
zowel voor uw kinderen als voor uzelf!

PRIJS 35 CENT, geheel metaal met de naam
. erin geëtst!

GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l

HET TONEELSEIZOEN TE ZANDVOORT.

Enige weken geleden werd in de pers medege-
deeld, dat door de vier plaatselijke toneelverenigin-
gen was opgericht het Comité der samenwerkende
Zandvoortse Toneelverenigingen. Dit „hoofdbe-
stuur" heeft allerlei plannen beraamd om meer lijn
in het werk der verenigingen te brengen en heeft
nu b.v. een programma uitgewerkt, waarbij is vast-
gesteld, dat vanaf 17 November a.s. met een tijds-
ruimte van veertien dagen een uitvoering door een
toneelvereniging wordt gegeven.

De toneelvereniging „De Schakel" opent op Zon-
dag 17 November in de zaal van Groot Badhuis het
winterseizoen met het blijspel „De Vrijgezellebond"
in drie bedrijven, op Zondag l December a.s. ge-
volgd door „Ons Toneel" met het blijspel „Het Of-
ferlam". Vervolgens speelt op Zaterdag 14 Dec. a.s.
de toneelvereniging „Phoenix" het blijspel „Haar
laatste wil", terwijl „Op Hoop van Zegen het eerste
gedeelte besluit met het blijspel „De duistere gast"
op Zondag 5 Januari a.s.

Als een groot nadeel voor de verenigingen kan
het dansverbod worden beschouwd, doch de bestu-
ren blijven toch op de echte toneelliefhebbers re-
kenen. Men venvacht dan toch ook nog een druk
bezochte uitvoering, vooral juist in deze tijd, nu
elke vereniging voor nog grotere onkosten is komen
te staan in verband met de zaalhuur. Over het al-
gemeen zal men dus een kleine verhoging van de
entreeprijs tegemoet moeten zien, doch de organi-
saties rekenen toch op hun leden, donateurs en
aanhangers.

Aan alle leden en donateurs van de andere to-
neelverenigiugen wordt dringend verzocht de uit-
voering van „De Schakel" op Zondag 17 Nov. a.s.
in Groot Badhuis te bezoeken. Het is namelijk een
cultureel belang, dat de uitvoering der dilettanten-
verenigingen in alle opzichten — ook financieel —
slaagt.

Tenslotte delen wij nog rnede, dat in het begin
van de volgende week aan de leden en donateurs
der toneelvereniging een circulaire zal worden toe-
gezonden.

ND3UWE TELEFOONAANSLUITINGEN.

2054 Gerlings, Freerk, Huize de Haak, Boulevard
Barnaart 20.

2877 Harpman en Menist, Parallelweg 10.
2671 Meer, Mr. H P. van, v. Oldenbarneveldtstr. 6.
2771 Mrje, M. T. J. v.d., Marisstraat 11.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH
ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBERGMAPPEN 15 cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Beursen
Rozennobclstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507.
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OOK
een RADIOTOESTEL

Radio Fenaat
en een paar

WARME PANTOFFELS
van

Schoenhandel C. de Vries
en dan nog

een SPANNEND BOEK
uit

Gertenbachs leesbibliotheek
doen U de de lange avonden korten

door HARRY BLOKKER.

Onderstaande partij is gespeeld op 21 April 1940
in de Hoofdklasse A tijdens de Nationale wedstrij-
den te Santpoort. Eerst werd D. F. de Lange te
Zandvoort met 2i/., uit 3.

Zijn tegenstander in deze partij is een bekend
Amsterdams schaker.

Wit: D. P. de Lange. Zwart: J. H. Addicks.
Réti-openhig.

Pgl-f3 d7-d5
2. C2-C4

Deze opening toont duidelijk de toenmaals ver-
kondigde opvatting van het aanvallen van het cen-
trum, inplaats van 't bezetten. Eén der meest geni-
ale verdedigers van dit idee was de vroeg gestor-
ven Richard Réti. Intussen heeft deze opvatting
zich slechts ten dele gehandhaafd.

2. d5-d4
De doorschuifvariant, hoewel niet incorrect, geeft

uitslagen die gunstig zijn voor wit. (Partij Keres-
Eeuwe).

3. e2-e3 f7-f6(?)
Een pionoffer van twijfelachtige gaarde. Na

Pf3xd4, e5; 3. Pb3 is er geen compensatie aanwezig.
Theorie geeft dan ook 3 c5 aan.

4. e3xd4
5. Lfl-e2
6. d4-d5
7. Le2xf3
8. 0—0
9. Pbl-c3

Lc8-g4
Pb8-c6
Lg4xf3
Pc6-d4
c7-c5

In aanmerking kwam dc5x, e.p.
9 Pg8-h6

Wit staat materieel en positioneel in t voordeel.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

d2-d3
Ddl-a4t
Da4xd7
Lf3-dl
Ldl-a4t
Tfl-dl
Lcl-e3
d5xe6
d3-d4!
d4xc5t
Pc3-d5T
Pd5-b6
C5-C6

Ph6-f7
Dd8-d7
Ke8xd7
Pfï-eô
Kd7-d8
a7-a6
e7-e6
Pd4xe6
Pe5xc4
Kd8-c7
Kc7-b8
Pc4xb2

niet Pa8 wegens Pa4x en Paard op a8 gaat verloren.
In aanmerking kwam 22. Tbl, Pa4x; Pa4x dreigt
23. c6. Op 23 b5 volgt 24. Pb6 en wint.

22
23. Talxdl

Pb2xdl
b7xc6

Op Ta7 volgt natuurlijk Pd7T
24. Pb6xa8 Kb7-a8
25. La4xc6t KaS-b8
26. Tdl-d7 Lf8-c5

Eerst nu, een zeldzaamheid, overigens is pionver-
lies niet te vermijden.

27. Le3xc5
28. 'Td7xg7
29. Lc6-f3!

Gaat juist nog.
29

Pe6xc5
Th8-c8

Poa-e4
Niet 29 Pc6 wegens 30 Tb7t, Ka8; 31 Th7x,

Kb8; 32 Tb7t, KaS; 33. Tc7 en wint.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

g2-g3
Kgl-g2
h2-h4
Kg2xf3
Kf3-g2
Tg7-f7
Tf7-h7
Th7-h6
Th6-h7

TC8-C1T
. P64-95

Pg5xf3
Tcl-c3t
M-h5
Tc3-c6
Tc6-c5
Tc5-f5
Tf5-a5

lo Wit heeft de zwarte koning afgesneden.
2o heeft een pion meer.
3o de zwarte pionnen zijn alle zwak.

Op deze gronden werd de partij by arbitrage voor
wit gewonnen verklaard.

Hebt U een aardige partij? Stuurt hem op aan
•het adres: Junoplantsoen 54, Haarlem.

VISITEKAARTJES met enveloppen. Zowel bedrukt
als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Beursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 3507

VOORDE WILD ETERS:

Eenden, konijnen, hazen en fazanten
WILDHANDEL D. VISSER

Haltestraat 34 - Telefoon 2025

GODSDIENSTOEFENINGEN

~ " NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 10 Nov. 10 uur: Ds. D. Tromp,
nam. 4 uur: C. A. F. Stipriaan Luïscius.
v.m. 10 uur: Jongerensamenkomst in de nieuwe

consistoriekamer.

GEREFORM. KERK IN HEEBSTEL» VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 10 Nov. 10 uur: Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianawcg hoek Emmaweg.

Zondag 10 Nov. 10 en 15 uur: Cand. J. v.d. Mije.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brngstraat 15.

Zondag 10 Nov. 5 uur: Dr. W. Banning van Ben-
veld.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHK. GEMEENSCHAPSBAND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zejjl.

NED. ISR. GEMEENTE
Vrajjdag 8 Nov. aanvang v.d. Sabbath 5.30 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur; Leeroefening

half twee en Middagdienst kwart over twee.
Zaterdag 9 Nov. einde v.d. Sabbath 6.43 uur.
Bespreking van kerkelijke zaken: Zeestraat 40.

NIET :DANSEN B
doch wel goede muziek met één' van onderstaande

RADIO-tÖËSTELLEN
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194CM941
vanaf f 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend demonstratie

• Philips
• Erres
• Mende

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kachels

Regenpijpen
Puntvrij

VERDUISTERINGSPAPIER, per nieter
150 cm breed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/a et
VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 et
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 et

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

ZO JUIST ONTVANGEN EEN COLLECTIE

MODERNE LAMPEKAPPEN
vanaf f 3,75 ' -

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

Zand voorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Het van ouds bekende adres
ter plaatse.

Belast zich met het veilen van gehele en gedeelte-
lijke inboedels. Ook inkoop van goederen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen voor de volgen-
de veiling.

Privé-adres: Haltestraat 32a

Benut Uw

VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrijgb. Tel. 2105

Verduisterings rolgordijnen
Zwaar papier

Verduisterings-
cartonnen ramen

Balledux' woning-inrichting
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 2596

Op veler verzoek
verzorgen wij deze week
diners met

GEBR. HAAS,
en FAZANT!

Ook per portie

onze

KONIJN

Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

Vraagt prijs

Lamsvlees
in paprika saus
Garnalen Croquettes

Stokvis
met toebehoren.

C. KEUR Jr»
ZEESTRAAT 51, TELEFOON 2023

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

V E I L I N GVoor de eerstvolgende
welke

Donderdag 28 November
gehouden zal worden
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

Mevr, Beatrix Noljora Treurniet
PIET HEINSTRAAT 7

Lerares in zang en viool
Diploma's Conservatorium, Amsterdam.
Geeft ook

piano- en ensemble-lessen
BilUjke condities.

Zeer goede modellen
vindt u in onze

WOLLEN DAMES-JAPONNEN
Wollen vesten en- damesrokken
Dames-, heren- en kinderhandschoenen, Sjaals in
wol, zijde en georgette, Handwerkkleden.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.-

Magazijn JLIBELLE"
GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

ZE IS ER WEER
die

fijngekruide

speculaas
30 cent per half pond

M* . BALK
HOGEWEG 27, telefoon 2989.

VERKOOPT nu UW

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waarde)
bij H. LANSDÓRP, KERKSTRAAT 33

Heeft U een vergunning of stof
voor Mantel of Winterjas? Zo ja Laat deze
dan maken bU „ H A L É W I J N
Dames- en Herenkleding naar maat,

BOULEVARD DE FAVATJGE 20
Speciale Dames-kleermakerij.

FRITS BOUMAN
FOTOGRAAFSpeciaal atelier voor

VERGROTINGEN
naar oude of verbleekte foto's
Portret-opname in eigen omgeving geven de beste
resultaten. • Opname voor industrie

Westerstraat 5 bij Schelpenplein

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch
L J. KNOTTER

37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Paarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderham

enz. enz.

PROMOTIE.
Velen uwer zullen wel eens in de bladen gelezen

of gehoord hebben van een Ere-promotie.
Echter zeer weinigen zullen weten wat dit in

heeft en hoe zo'n promotie tot stand komt.
Wij laten hieronder een beschrijving hierover

volgen.
EEN ERE-PROMOTIE

(Promotie tot doctor honoris causa).
De promotie is voor elkeen toegankelijk. Tot 'ere-

doctor wordt op voorstel van de professoren ener-
faculteit (studievak aan een hogeschool) hij of zij,
benoemd, die in dit studievak hebben uitgeblonken..
Dit doctoraat is de hoogste onderscheiding die een.
academie (hogeschool) kan verlenen. De Senaat,
(het bestuur) benoemt. Op de bepaalde tijd ont-
vangt de secretaris van de Senaat den aanstaanden»
ere-doctor met diens familie in een der vertrekken
van het academie-gebouw. Rector (voorzitter) van
de Senaat en promotor (de hoogleraar die den ere-
doctor met de waardigheid bekleedt) maken met.
hem kennis. De secretaris leidt hem naai- zijn
plaats in de senaatskamer of de aula (grote ge-
tioorzaal), waar de senaat, professoren, familieleden
en belangstellenden reeds aanwezig zijn. De voor--
zitter beklimt de katheder en zegt: „De Senaat
heeft besloten U op grond van Uw verdiensten het.
ere-doctoraat aan te bieden. Ik geef het woord aan
den Promotor, die gemachtigd is U met de, ver-
leende waardigheid te bekleden."

De Promotor houdt zijn rede, waarin hij vertelt,
van de arbeid en' de persoonlijkheid van den aan-
staanden ere-doctor. Onmiddellijk na afloop wordt
tot de promotie overgegaan. Alle aanwezigen staan
op, de hoogleraren niet de baret (hoofddeksel) op
het hoofd.

De Promotor zegt dan: „Uit kracht van de be-,
voegdheid ons bij de wet toegekend, volgens het'
toesluit van rector en senaat overeenkomstig de
voordracht der faculteit, verklaar ik U (volgt de •
naam) te bevorderen tot doctor honoris causa in de-
faculteit der en U alle rechten te verlenen.
die door de wet of de gewoonte aan het ere-docto-
raat zijn verbonden. Nadat ik alzo de mij opgelegde
taak heb volbracht, mag ik de eerste zijn die U als
doctor honoris causa begroet en U met de zo wei-
verdiende waardigheid gelukwens. Ten bewijze dier
bijzondere promotie valt mij de eer te beurt U het
ere-diploma door rector en secretaris ondertekend,
en van het groot-zegel der Universiteit' voorzien,
ter hand te stellen. Moge dit eerbewijs U en de
Uwen nog lange tijd tot ware vreugde stemmen."'

De Promotor begeeft zich naar zijn plaats; de ere-
doctor blijft staan. De rector begeeft zich naai- de
katheder en zegt: „En thans, Zeergeleerde Heer,
kwijt ik me van de aangename plicht om U en de
Uwen ook namens de Senaat der Universiteit mefc-
de verworven eer geluk te wensen".

Vervolgens vraagt hij of een der aanwezigen nog
het woord wen^t. De ere-doctor spreekt enkele
woorden van dank, waarna de rector zegt: „Thans-
verklaar ik deze bijzondere plechtigheid geëindigd".

Nu is er gelegenheid den ere-doctor geluk te.
wensen.

JONGEKENSAMENKOMST.
Ditmaal vindt de jongerensamenkomst niet in-

Aerdenhout maar in Zandvoort plaats in de nieuwe."
consistoriekamer. Aanvang 10 uur.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

65. Op 't zelfde pas vliegt met gerucht
Een tweede kogel door de lucht;
Maar ach, het is wéér huilen, hoor!
Hjj schiet het iMjstouw middendoor;
Meteen valt plof! een grote kist,
— Een krat met sinaasappels is 't —
En schuift krik-krak van top tot teen
Zó over heel iden diender heen!

66. Juist heeft dit onheil plaats gevonden,1,
Of daar komt Sijmen opgewonden
En tierende de voordeur uit:
„Ben jij de dader? Wel verbruid!"
Hy duwt de kist niet' zo heel zacht
Rechtstreeks naar de politiewacht;
Geen flauw vermoeden-hebbend, dat.
Daar binnenin een'diender zat.
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ZANDVOORTSE COUR
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BA.DCOlIRA.NX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
TOOT Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers , ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitga Ye Gfertenbachs Drukkerg Zandvoort

A D V E R T E N TIE N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20

Bij contract en in de badgastenlüst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Weldoen waar men kan,
De vrijheid boven alles liefhebben,
De waarheid nimmer, zelfs niet
Voor de troon verloochenen.

BEETHOVEN.

WINTERHULP NEDERLAND
„Voor het volk door het volk"

Medegedeeld wordt, dat het plaatselijk bu-
reau van de stichting „Winterhulp Neder-
land" te Zandvoort gevestigd is in het raad-
huis (ingang politiebureau).
Het bureau is eiken werkdag, behalve des
Zaterdags, geopend des middags van 2 tot 4
uur.
Men kan zich daar aanmelden als helper of
helpster en tevens alle gewenschte inlichtin-
gen bekomen.
De gemeente-ontvanger van Zandvoort heeft
zich bereid verklaard het penningmeester-
schap voor Zandvoort op zich te nemen.
Reeds thans kan men giften storten ten kan-
tore van den gemeente-ontvanger en op
diens postrekening no. 40020 onder vermel-
ding: „Gift Winterhulp Zandvoort".
Zandvoort, 13 November 1940.

De Burgemeester, VAN ALPHEN.

COMITÉ DER SAMENWERKENDE
ZANDVOORTSE TONEELVERENIGINGEN.

Onderst, brief werd een dezer dagen aan de leden
en donateurs van de toneelverenigingen gezonden:

• „Na het laatste winterseizoen zijn in de wereld
vele veranderingen aangebracht, waarbü men zich
heeft moeten aanpassen. Ook voor ons kleine dorp-
je heeft men rekening te houden met deze mutaties
en "aangezien wij nog steeds in een wereldoorlog
verkeren, vraagt „Mars" ons vele ontzeggingen.

Ook.op het toneelgebied is een reogranisatie tot
stand gekomen, daar vier toneelverenigingen zich
hebben verenigd tot een comité der samenwerken-
de Zandvoortse toneelverenigingen. Het is deze
•winter namelijk onmogelijk, dat elke vereniging
drie, vier of vijf -uitvoeringen kan geven, o.m. in
verband met de duisternis, met het «lansverbod en
met de spertijd van 12 tot 4 uur in de ochtend.

Het comité heeft alle mogelijkheden bekeken en
besproken en heeft besloten' niet bij de pakken te
blijven zitten. Een werkcommissie werd ingesteld
met het gevolg, dat besloten werd in het totaal
ACHT uitvoeringen te geven, namelijk elke vereni-
ging twee. Het programma voor de eerste vier uit-
voeringen luidt:

17 November „De Schakel" met „De Vrijgezellen-
bond", blijspel.

l December „Ons Toneel" met „Z.B.B.H.H.", blij-
spel.
. 14 December ,^Phoenix" met „Haar laatste wil",
blijspel en

5 Januari „Op Hoop van Zegen" met „De duistere
gast", blijspel.

Zoals tr ziet, tussen de data is een flinke tijds-
ruimte gehouden, zodat elke vereniging een goede
kans krijgt een volle zaal te trekken. In de toe-
komst zal steeds geprobeerd worden te vermijden,
dat b.v. op een Zaterdag én op een daarop vol-
gende Zondag twee verenigingen elkaar in 't vaar-
water zitten.

Verschillende toneelverenigingen hebben echter
met hun leden en donateurs de afspraak gemaakt
3, 4 of 5 uitvoeringen per seizoen te zullen houden.
Met het nieuwe systeem zou dit echter betekenen,
dat men te weinig waar voor zijn geld zou krijgen.
Besloten is namelijk, dat de leden van b.v. de to-
neelvereniging „Phoenix" — die regelmatig vijf uit-
voeringen per seizoen geeft — recht hebben op 2
of 3 uitvoeringen van een willekeurige vereniging.
Men ontvangt dan een recu en gaat met dit bewijs
naar een voorstelling van een andere vereniging.
Kosten zjjn hieraan niet verbonden!

De leden en donateurs dei- toneelverenigingen
worden dus niet gedupeerd, daar men toch 't aan-
tal vastgestelde uitvoeringen in een winterseizoen
kan bezoeken. Elk bestuur rekent echter op de me-
dewerking van alle leden en donateurs en verzoekt
op tijd de contributie of donatie te voldoen.

Wij leven in moeilijke tijden, doch met mede-
werking van alle toneelliefhebbers zal het toneel-
seizoen in 'Zandvoort tot ieders genoegen in alle
opzichten slagen.

Wij delen u nog mede gaarne bereid te zijn tot
het geven van nadere inlichtingen".

Het bestuur van het Comité
der samenwerkende toneelverenigingen.

Secr.: Kleine Krocht 5, telefoon 2134.

ZANDV. TONEELVERENIGING „DE SCHAKEL"
Wat bij het begin van het seizoen niet mogelijk

bleek, zal dan toch gebeuren. Dank zij de grote
samenwerking der Zandvoortse toneelverenigingen
zal ,j>e Schakel" Zondagavond de eerste voorstel-
Ihig geven van een serie toneelavonden over het
gehele seizoen verdeeld, zodat Zandvoort dat ge-
noegen deze winter niet onthouden zal worden. Sa-
inenwerking der verenigingen alleen is niet voldoen-
de. Het slagen van deze poging ligt bij het Zand-
voortse publiek. Komt allen en in groten getale. Ge-
niet Zondagavond enige uren van beschaafde vro-
lijkheid. Laat dat de schakel zijn tussen U en het
comité.'Leef mee met de wederwaardigheden van
mannen die besloten hebben vrijgezel te blijven en
die belofte ook gehouden zouden hebben als er
maar geen dames Neen dames, ik wil geen
lelijke dingen zeggen, daarvoor heb ik te veel res-
pect voor U.

VISCA.

RAADSVERGADERING.
De Zandvoortse gemeenteraad komt a.s. Woens-

dagmiddag om twee uur bijeen om de begroting-
1941 te behandelen. Waarschijnlijk zal de begroting
in een zitting behandeld worden.

Burgemeester en Wethouders van Zand-
voort

noodigen de gegadigden voor
een vergunning tot het op-

halen van afvallen van
levensmiddelen

in de gemeente uit, zich uiterlijk op

Woensdag 20 November 1940
schriftelijk bij hun college
aan te melden;
deze oproeping geschiedt onder het voorbe-
houd dat de raad een desbetreffend voorstel
aanneemt;
men'dient er rekening mede te houden dat
waarschijnlijk niet aan alle aanvragen kan
worden voldaan en dat aan eventueel te ver-
leenen vergunningen de voorwaarde zal wor-
den verbonden om de af vallen in een nader te
bepalen deel der gemeente huis aan huis
tweemaal per week op te halen.
Zandvoort, 14 November 1940.

Burgemeester en Wetnouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

ERNSTIG ONGEVAL.
Maandagmiddag had op de Grote Krocht een

ongeval plaats, waarbij de 7-jarige A. v.d. B., wo-
nende aan de Haltestraat, ernstig werd gewond. Na
schooltijd wilde de jongen nog juist voor een snel
rijdende auto de weg oversteken, doch werd door
de wagen gegrepen en een 20-tal meters meege-
sleurd. Geconstateerd werd, dat twee gebroken be-
nen, een hoofdwonde en een hersenschudding het
gevolg was van deze aanrijding. Per auto werd het
slachtoffertje naar een Haarlems ziekenhuis over-
gebracht.

CHR. JONGEMANNENVERENIGING
Zaterdag 16 Nov. wordt een bonte avond geor-

ganiseerd, terwijl Zondag 17 Nov. de Ring Haarlem
een grote bijeenkomst houdt, 's middags half drie
is een wijdingsdienst in-de Grote Kerk, om vijf uur
volgt gemeenschappelijke maaltijd en om zes uur
begint de Ringvergadering in het gebouw der Haar-
lemse C.JJVt.V., Lange Margarethastraat 13. Spreker
is de heer M. C. Pallentin uit Amsterdam, terwijl
ook de grote voordrachtenwedstrijd gehouden wordt.
Voor Zandvoort doen hieraan mee S. v.d. Geer en
N. Wiegand, die na strenge selectie hiervoor uitver-
koren zijn.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
Zaterdag 16 Nov. om half acht begint onze bui-

tengewone ledenvergadering, waarvoor wij o.a. de
ouders der leden hebben uitgenodigd. Voor bijzon-
derheden verwijzen wij naar de convocatie, die U
in de afgelopen week ontvangen hebt.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 16 Nov 5.28 5.36 11.17 11.29
Zondag 17 Nov 6.01 6.09 11.48 0.03
Maandag 18 Nov. 6.30 6.42 0.24 0.33
Dinsdag 19 Nov 7.01 7.21 0.57 1.14
Woensdag 20 Nov 7.40 8.04 1.28 1.59
Donderdag 21 Nov 8.22 8.53 2.11 2.46
Vrijdag 22 Nov 9.15 9.58 3.07 3.44

POLITIEK EN FIETSWEMPELS.
De vorige week hebben de leden der Zandvoortse

Jeugdluchtvaartclub zich voor het eerst hier ter
plaatse met de clubvlag der Jeugd-Commissie dei-
Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart op straat vertoond.
De reactie van onze inwoners was van zeer ver-
schillende aard: Daarom de volgende verklaring.

Betreffende fietswimpel is gelijk aan de officiële
clubvlag der J.L.O. en drukt alzo geen enkel poli-
tiek of staatkundig streven uit; hetzij uitdrukkelijk
vermeld: Wü kletsen niet over politiek, wij bevorde-
ren en wakkeren de belangstelling aan voor de
luchtvaart. Dus geen politieke heethoofden, maar
luchtvaartenthousiasten.

Namens de K.N.V.V.L.,
Het bestuur der Z.J.L.C.

TOB-NIET-ND3TJWS.
Onze eerste feestavond op Zaterdag 2 Nov. j.l. is

ondanks het zeer slechte weer uitstekend geslaagd.
Nadat de heer Geesink met een welkomstwoord
opende, bracht de muziek van „De Santpoorters"
stemming in de volle zaal. Als conférencier trad de
heer Bos uit Haarlem op, terwijl „The Chicago
Kings" uitstekend in de smaak vielen en een dave-
rend applaus oogstten.

Ook het kienen bracht de nodige stemming, zodat
ongemerkt het klokje van gehoorzaamheid weer ge-
bood huiswaarts te keren, onder de leuze: Tob niet!

Onze Zondagclubavond (dit keer zonder dansen)
ging gewoon door en het bestuur liad voor de no-
dige afwisseling gezorgd.

Op veelvulidg verzoek traden weer met evenveel
succes „The Chicago Kings" op, terwijl de gebr. de
Lange op uitstekende wijze het muzikale gedeelte
verzorgden. Een dirigeer-wedstrijd en kienen wissel-
den het programma af.

Na 15 Nov. a.s. mogen geen nieuwe leden meer
aangenomen worden.

Doordat mevr. Orgodet met haar dans-cursus
Loefhoeek 's Zondagavonds bezet heeft, heeft het
bestuur besloten, haar gezellige avonden voortaan
's Zaterdags te houden van 8-11 uur eveneens in de
Loeffaoeck.

We zullen dan in dezelfde gezellige sfeer door blij-
ven gaan (zonder dansen echter) en wel met vele
•aantrekkelijke spelen zoals „Monopoly", bridgen,
sjoelbakken, tafeltennis, voetbalspel, enz. dus aflei-
ding genoeg! Op het programma staat nog het St.
Nicolaas-, kerst, en nieuwjaarsfeest; dus leden blijf
trouw! Tob niet! Komt a.s. Zaterdagavond weer in
de Loefhoeek! De consumptieprijs is zo laag moge-
lijk gesteld.

De leden der afd. Zandvoort
van het Ned. Rode Kruis

worden hierbij opgeroepen tot een
algemene vergadering

voor VRIJDAG 22 NOV. a.s. in Café Mustert
's avonds 8 uur.
O.a. Behandeling der begroting-1941.
A g e n d a :

1. Opening. 3. Rondvraag.
2. Begroting. 4. Films.

Het bestuur der afdeling Zandvoort
Nederlandse Rode Kruis.

ZELFBESCHERMING.

Bij de gehouden controle door de leden van de
Luchtbeschermingsdienst waarmede begin Novem-
ber een aanvang werd gemaakt, bleek al spoedig,
dat er aan de zelfbescherming te Zandvoort nog wel
het een en ander ontbreekt. Dit is wel een zeer zach-
te wijze om uit te drukken, wat er in de verschil-
lende rapporten blijkt n.l. dat vele inwoners de
meest elementaire maatregelen ter zelfbescherming
nog steeds niet genomen hebben en dat, terwijl zij
bijna iedere nacht worden opgeschrikt door het af-
weergeschut en de ontploffende bommen, die rond-
om ons vallen. In de goede, oude tijd, toen de vis-
venters met hun zwaarbeladen ben op de rug,
blootsvoets langs het Visserspad trokken, was de
afstand van Zandvoort naar Haarlem vrij groot,
doch wat betekent deze afstand voor een vlieg-
machine, die met een snelheid van 4 a 500 km per
uur door het luchtruim raast?

Tot heden werd in Zandvoort geen enkel huis
door een brisant- of brandbom getroffen, doch dat
mag geen reden zijn om geen voorzorgsmaatregelen
te treffen. Meermalen vielen bommen zeer dicht
in de nabijheid van het dorp. De bewijzen hiervan
zijn, in de vorm van zware scherven, bij het hoofd
van de Luchtbeschermingsdienst aanwezig. Indien
deze bommen slechts een kwart minuut eerder — of
later (dat hangt van de vliegrichting af) waren
losgelaten, dan zouden zy niet ten Oosten van ons
dorp in het duin terecht zijn gekomen, doch aan de
Westzijde in zee. In eenTcwart" minuut" kan er dus
heel wat gebeuren en wie dat goed beseft, zal zeker
niet nalaten zand, schop, water en dweil aan een
lange stoffer of flinke stok klaar te zetten.

Voor deze elementaire voorzorgsmaatregelen kan
ieder zorgen, te meer, omdat zij geen kosten met
zich mede brengen. In ieder huis is wel een dweil
— of iets dat er op lijkt — aanwezig. Ook een schop
met een lange of korte steel is wel aanwezig. Zand
en water zijn artikelen, waarvan we de laatste da-
gen zelfs te veel krijgen. Het komt er nu maar op
aan deze artikelen bij elkaar op de juiste plaats
neer te zetten. De schop staat meestal in de schuur,
de emmer met water buiten onder de goot, het
droge stuifzand op een hoop in de hoek van de tuin
en de dweil in het kastje onder het aanrecht. Moet
men deze dingen bij inslag van een brandbom nog
bij elkaar zoeken, dan blijft het — in het donker —
meestal bij doelloos heen en Weer geloop, en geroep.
Wie een ingeslagen brandbom met succes wil be-
strüden — de practijk heeft geleerd, dat dit heus
geen heksentoer is — moet de genoemde dingen bij
elkaar op een vaste plaats klaar zetten. Dat is niet
alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang
van de gemeenschap.

Zo is het ook voor U van groot belang, wat uw
buren doen of nalaten Indien uw buren geen voor-
zorgsmaatregelen treffen, loopt u de kans alles te
verliezen, door het overslaan van een brand, die bij
de buren ontstond en daar niet in de kiem werd ge-
smoord door tijdig ingrijpen.

Het is daarom zaak, vooral waar het maatregelen
tegen brandgevaar betreft, zich te verstaan met de
buren en zogenaamde straat- of buurtorganisaties
te vormen. Het organiseren van directe hulpverle-
ning in engere kring is uit luchtbeschermingsoog-
punt (niet alleen ten aanzien van brandgevaar)
van zeer groot belang.

De noodzakelijkheid van dergelijke buurtorganisa-
ties is vooral in ons dorp aanwezig, omdat hier bij-
na uitsluitend ééngezinswoningen staan.

Men moet — met het oog op brandgevaar - bijv.
weten, in welke woning (en) bij inslag van brand-
bommen onmiddellijk bij de buren h'ulp moet wor-
den verleend, omdat óf de bewoners afwezig zijn óf
de bewoners niet in staat zijn zelf het gevaar te
•bezweren (bijv. een zeer bejaard echtpaar of een
vrouw alleen met enige kinderen).

Men bedenke hierbij dat, wanneer de brand in
een huis zich ongestoord kan uitbreiden, ook de
omgeving gevaar loopt!

Voorts moet men ervan op de hoogte zijn, welke
personen op bepaalde tijden (overdag zowel als
's nachts) als regel afwezig zijn; welke blusmidde-
len in de verschillende huizen aanwezig zijn; waar
deze precies zijn opgesteld, enz.

Alleen wanneer een dergelijke hulpverlening tot
in kleinigheden goed is georganiseerd, heeft zij
waarde, maar is zij tot in finesses georganiseerd,
dan zal zij ook van zo grote waarde blijken te zijn,
dat een catastrofe hierdoor kan worden voorkomen.

Indien de leden van de N.V.L. ieder in zijn eigen
omgeving, in zijn eigen buurt, hier de schouders
eens onderzetten, komt dit zeker in orde.

Laten de leden hiermee nu eens niet wachten, tot
dit plan op een of andere vergadering besproken is
— vergaderen is in deze tijd zo moeilijk —. Begin
er onder elkaar eens over te praten. Zorg, dat de
gehele buurt er bij betrokken wordt. Als een derge-
lijke organisatie op verschillend punten in het dorp
wordt begonnen, breidt ze zich snel uit en is in
enkele dagen het gehele dorp gereed om gezamen-
lijk de gevaren het hoofd te bieden.

Een dergelijke organisatie is niet moeilijk, 't Komt
er alleen maar op aan enkele voorzorgsmaatregelen
te treffen en afspraken met de naaste buren, te ma-
ken.

Mochten er toch moeilijkheden zijn, dan is het
bestuur' van de N.V.L.' bereid u met raad en daad
bij te staan!

Wacht niet xot het te laat is! Doe het nu!

Nederlands-ïndië
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

voor liet Koloniaal Instituut te Amsterdam.

De Dajaks van Borneo zijn volgens veler mening
wreed, bloeddorstig, vals, enz. omdat zij indertijd
als zoveel andere volken koppen snelden. Die me-
ning is geheel onjuist! De mensen zijn goedaardig l
Het koppensnellen was nodig, meenden ze, om ziek-
ten, misgewas, hongersnood, kinderloosheid enz. te
voorkomen.

„GAROEDAPRIJS", ,
Prijs voor het beste Indische Jeugdboek.

Er verschijnen nog steeds weinig boeken, welke
onze jeugd op onderhoudende wijze over de Neder -
landse Overzeese Gewesten vertellen. De behoefte-
aan zulke boeken is veel groter dan blijkbaar wordt
beseft.

Teneinde het schrijven van dei-gelijke boeken aan
te moedigen, heeft de Raad van Beheer van het
„Koloniaal Instituut" andermaal een prijs van ƒ 100-
uitgeloofd voor den schrijver van het beste jon-
gensboek, waarvan het verhaal speelt in één dei-
Nederlandse Overzeese Gewesten.

Die prijs draagt zoals bekend is de naam „Ga-
roedaprijs 1941", terwijl aan den winnaar tevens
een diploma zal worden uitgereikt.

De Keuringscommissie voor Indische Jeugdlec-
tuur heeft zich bereid verklaard de ingekomen wer-
ken te beoordelen.

Manuscripten moeten vóór l April 1941 ingeleverd
worden bij de bibliotheek van het „Koloniaal Ihsti-
tuut", Linnaeusstraat 2a, Amsterdam (O) en moe-
ten zijn geschreven in machineschrift (met 2 door-
slagen). Inzendingen moeten geschieden onder een'
motto en vergezeld zijn van een verzegelde enve-
loppe, welke naam en adres van de (n) schrijver
(ster) bevat. l'

Het gebruik van inheemse woorden moet zoveel
mogelijk worden vermeden; indien gebruikt, dient
aan de voet van de bladzijde een verklaring van
die wcorden te worden gegeven.

Bij elk manuscript zal door de Keuringscommissie
een beoordeling afgegeven worden.

Deze commissie is samengesteld als volgt:
R. A. H. ARNTZ, onderwijzer M.O. Soc. Geo-

grafie, Leider-penningmeester van het Bureau „Be-
vordering Kennis Koloniën".

Mej. L. M. BOERLAGE, directrice van de afd.
Kiiiderleeszalen van het Dept. Amsterdam der Mü
tot Nut van het Algemeen.

L. ESKES, Leraar Geografie a.h. Baarns Lyceum.
Dr. Th. P. GALESTIN, Conservator van de afd.

Volkenkunde van het „Koloniaal Instituut".
J. H. MULDER, onderwijzer M.O. Soc. Geografie,

Leider-secretaris van het Bureau „Bevordering
Kennis Koloniën".

Bijzondere leden- H. EVERS, voor de Prot. Chr.
Scholen; Frater M. LUDWINUS, voor de Keurraad
v. R.K. Jeugdlectuur.

De schrijvers blijven alle rechten op hun manus-
cripten behouden. Zij moeten dus zelf een uitgever
•zoeken, hetgeen zoals de praktijk heeft geleerd,
voor het bekroonde werk in het geheel geen moeite
kost en ook voor de niet bekroonde manuscripten,
welke een gunstige beoordeling verwierven, weinig
bezwaar oplevert.

De Raad van Beheer van het „Koloniaal
Instituut" verwacht op deze wijze — in samen-
werking met de bovengenoemde Keuringscommissie
voor Indische Jeugdlectuur — er in te kunnen sla-
gen hen, die daartoe de begaafdheid bezitten en die
Nederlands-Indië, Suriname of Curagao goed ken-
nen, er toe te brengen hun gedachten op schrift te
stellen en daarmede de kennis van onze overzeese
gewesten onder de Nederlandse jeugd te helpen be-
vorderen.

Draagt elkanders lasten
Deze oproep geldt deze keer de cliënten tegenover

de winkeliers. Daar door de georganiseerde winkel-
stand besloten is, ten gerieve van het publiek, het
sluitingsuur niet te vervroegen, doch de gewone
sluitingstijden in acht te nemen, zal het publiek
toch verzocht worden om medewerking.

Dit is: koop niet steeds en alleen in de avond--
uren, doe dit zoveel mogelijk overdag. Doe uw be-
stellingen zo vroeg mogelijk, zodat deze tijdig en
vóór donker kunnen besteld worden.

U zult zien het komt ook TT ten goede, door min-
der lang wachten en een betere aflevering van de
wareij.

Werk mede, de winkeliers TO'len er U dankbaar
voor zijn!



7.15 uur
wordt radio beëindigd.

Maar!!
dan begint de speciale uitzending voor
de

RADIO-CENTRALES
tot 's avonds 11 uur

Laat u allen aansluiten, want met uw
eigen of huurtocstel kunt u dit NIET
beluisteren

Zandvoortse Radio-Centrale
Koninginneweg 19

SPORT

VOETBAL
Zeemeeuwen-Onze Gezellen.

De Zeemeeuwen-elftallen hebben Zondag j.l. een
goede dag gemaakt, het eerste elftal wist zelfs met
5-2 van Onze Gezellen op eigen, terrein te winnen.

De opstelling van het, Zeemeeuwen-elftal was
enigszins gewijzigd, wat een goede keus bleek ge-
weest te zijn.

Er werd in een snel tempo gespeeld, doch O.G.
wist de leiding te nemen, door een goed schot van
de middenvoor.

Nadat nog een doelpunt geannuleerd was komt
Zeemeeuwen er beter in en weet dit te benutten
door de stand gelijk te maken, terwijl kort daarop
de stand op 2-1 wordt gebracht.

Het spel gaat dan gelijk op, doch Zeemeeuwen
buit elke kans uit en weet na een corner die door
den O.G.-keeper wordt gestopt, de stand toch op
3-1 te brengen.

Na de rust schijnt Zeemeeuwen enigszins af te
zakken, maar niet voordat de stand op 5-1 was
gebracht.

Door deze inzinking probeert O.G. zijn achter-
stand in te halen, wat hun echter door hun slechte
schieten niet gelukt. Als echter een van de Zee-
meeuwen-spelers „hands" maakt zet O. Q. deze
penalty.in een tweede doelpunt om waarmee het
einde van deze goede wedstrijd kwam.

Nog een paar van deze wedstrijden, dan behoeft
Zeemeeuwen zeker niet tot de „hekkensluiters" te
behoren.

Schoten-Zandvoort 1-5.
De ontmoeting Schoten-Zandvoort trok Zondag

grote belangstelling van de Zandvoortse supporters.
Het was goed voetbalweer, hoewel er een sterke
wind stond, dwars over het veld staande. Zandvoort
miste J.van den Bos, die vervangen werd door J.
Keesman.

De bezoekers verloren de toss, doch tegen wind
in, werd er toch uitstekend gespeeld. Beide ploe-
gen waren vooral in het begin tegen elkaar opge-
wassen, hoewel Zandvoort iets gevaarlijker was. Dit
bleek reeds spoedig toen een voorzet van J. Kees-
man volgde, die prachtig door Van Eldik benut en
omgezet werd in verrassend doelpunt (0-1). Kort
Ihierna kreeg Schoten een strafschop te nemen, die
gemist werd

Na deze opluchting trok Zandvoort weer ten aan-
val en C. Schut wist met een mooi schot en' een
verkeerde manoeuvre van den doelverdediger de
stand op 2-0 te brengen. Een paar minuten voor
de rust wist H. Luitink, die een zeer goede wedstrijd
speelde de keeper weer te verschalken (0-3).

Er volgde meteen een scrinaage op het Zand-
voort-doel met het resultaat een., strafschop, die
nu weer door Schoten naast werd geschoten!

Na de rust had Zandvoort de windvoordeel, maar
veel werd hiervan niet bemerkt, daar de meeste
aandacht aan de verdediging besteed moest wor-
den. Talloze malen moest Visser ingrijpen en hij
deed het op de goede manier. Het laatste kwartier
werd aanval op aanval op het doel der bezoekers
ondernomen en in deze tijd gebeurde het, dat Vis-
ser een keiharde bal van Van Wilpen in het net
zag verdwijnen (1-3). Even leek het, dat de zege
nog benauwd zou worden, doch het gevaar was ge-
weken, toen A. Weber een strafschop in een doel-
punt omzette (1-4). Schut zag zelfs nog kans om
de stand op 1-5 te brengen, een resultaat, waar-
mede Zandvoort uiterst tevreden naar huis keerde.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Verdiende overwinning op Schoten.
De door velen met spanning tegemoet geziene

wedstrijd Schoten-Zandvoort is in een grote over-
winning geëindigd voor de geelblauwen. Hoewel de
uitslag 5-1 enigszins geflatteerd is, was de over-
wiiming volkomen verdiend. Vooral voor de rust,
tegen de vrjj sterke wind in, speelde Zandvoort een
zeer goede partij voetbal. Er werd zeer snel gespeeld
en het samenspel was beter dan in de voorgaande
wed_sti-yden. Met de rust wist Zandvoort reeds een
veilige 3-0 voorsprong te veroveren. Schoten had
geen geluk door tweemaal een strafschop te missen.
Een werd door den keeper gehouden, terwijl de
tweede werd naast geschoten.

Na de rust speelde Schoten sterk op de aanval
en menig gevaariyke aanval moest de achterhoede
verwerken. Dit ging hun heel goed af. Vooral de
keeper was m een buitengewone conditie. De uit-
vallen van Zandvoort waren echter ook zeer ge-
vaarhjk. Ongeveer een kwartier voor het einde
maakte Schoten een. mooi doelpunt, alzo de stand
brengend op 1-3. Hierna werd tamehjk hard ge-
speeld door beide partyen, maar scheidsrechter v.d.
Erp hield de teugels goed in handen. In de laatste
vyf minuten had Zandvoort nog twee maal succes
door" snelle uitvallen, zodat deze wedstrijd in een
grandioze 5-1 overwinning eindigae.

Door deze overwinning is Zandvoort op de derde
plaats beland, met slechts 2 punten achterstand op
de leiders.

Zandvoort 2, die met enige invallers moest uit-
komen kon het niet bolwerken tegen DWV 3. Al-
hoewel in het veld geenszins zwakker, wou het in
de voorhoede niet erg vlotten. De Amsterdammers
wonnen met 2-0.

Een zeer aardige en spannende wedstryd was
Zandvoort 4-Zeemeeuwen 4. Deze wedstryd eindigde
in een 2-2 gelijk spel, wat zeer goed de verhouding
weergeeft. De bezoekers wisten pas in de laatste
minuut gelijk te maken.

Zandvoort-junioren a won met grote cijfers, na-
meiyk met 15-1 van EDO c junioren, terwyi juni-
oren b uit tegen RCH jun. d een 3-2 nederlaag
boekte. Junioren b speelde een aardige wedstryd
en een gelijk spel liadden ze zeker wel verdiend.

A.s. Zondag speelt Zandvoort l wederom uit. Dit-
maat is Ripperda de tegenpartij. Alhoewel Zand-
voort sterker geacht kan worden, biyft het toch
een lastig te overwinnen tegenstander. We vertrou-
wen -echter dat de geel-blauwen met volle overgave
zullen spelen, zoals verleden Zondag. Het elftal ver-
trekt per tram om 12.25 uur.

Zandvoort 2 speelt thuis tegen het sterke WMS 2.
Als de voorhoede op schot is, dan kan deze wed-
stryd nog wel een verrassing opleveren.

Om de Stads-Editie-beker speelt Zandvoort 3

A* HOFMAN
TANDTECHNIKER.

Kost verlorenstraat 29
voorheen Zeestraat

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"

V E I L I N GVoor de eerstvolgende
welke

Donderdag 28 November
gehouden zal worden
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

Benut TJw

VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrygb. Tel. 2105

ELECTRICITEIT
| OP ELK GEBIED

Telefoon 2301
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Denk om de verkoudheid ! !
en koopt vroegtydig

Thijmstroop en honing
Drogisterij

J. C. A. STIJMS
ORANJESTRAAT 7 Telefoon 2327

DAMES, Stelt U prys op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet £ 1.95

Je kan het de kinderen aanzien
dat ze steeds

groenten, fruit en aardappelen
eten van een adres, dat eerste kwaliteit ver-

koopt.
En de moeders glunderen, omdat hun porte-
monnaie niet zo zwaar wordt aangesproken,
want het adres is niet duur ook, want dat is:

Fa* v.h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889.

Inboedels
Wanneer TI hele of gedeelteiyk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge pryzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen.

N*V» S, Waterdrinker

MAAK UW

St-NICOLAAS-CADEAUX zélf
FIGUURZAAGWERK
HOUTSNIJWERK
RELIEPSCHILDEREN
LEERBEWERKEN
enz. enz.

«DE HUISVLIJT"
KERKSTRAAT t

LEESBIBLIOTHEEK - BOEKHANDEL
ADO- en ander SPEELGOED.
In- en verkoop van vreemde Postzegels.

E, Bos, Haltestraat 28 en
Telefoon 2112

W, Bos, Haltestraat 62
Telefoon 2290

Heden weer voorhanden:
Prima lekkere snyboontjes, spercieboontjes en an-
dijvie uit het vat (eigen inmaak)

Wij zijn deze winter ruim voorzien
van alle soorten inmaakgroenten
Ook nog voorhanden bussen zalm en sardines,
kreeft en krab in blik.
BLIKKEN ZALM, vanaf 55 et
Verder alle soorten groenten, fruit en aardappelen
tegen sterk concurrerende pryzen. /

E. BOS & ZONEN

••••(•••••••••••a ••••••••••••»•••
Rollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 nieter lang,
grove en füne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Heeft U een vergunning of stof
voor Mantel of Winterjas? Zo ja. Laat deze
danmakenbü H. H A L E W I J N
Dames- en Herenkleding naar maat,

BOULEVARD DE FAVAUGE 20
Speciale Dames-kleennakery.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook ia t
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn •
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakker}} Rood. Tel. 2891

Boterhamworst Leverworst
Kips Leverworst Paarderookvlees
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst Schouderbam

enz. enz.

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
aWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

W* KLIJN Jr.
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

MedicïnaBc
levertraan

De R is in
de maand
Geeft uw kinderen

levertraan
emulsie

Nog vrije zeeppoeder
verkrijgbaar.
Warmwaterzakken en
kurkwol, hoestartikelen
DROGISTERIJ

L, BLAAUBOER
BALTESTBAAT 46

Telefoon 2392

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 - Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag

v.m. 10—11.30 uur
n.m. 7—8.30 uur
n.m. 7—8.30 uur
njn. 2—4 uur

en volgens afspraak.

Het adres voor bet overmaken van
slecht passende gebitten

Markt-
schreeuwer

behoeft U niet te wor-
den, als U iets hebt op
te ruimen. V plaatst
eenvoudig een Kleine
Advertentie in ons blad
— dan bent U er dade-
lük van af en U maakt

een goeden prijs.

Bekendmaking
Ondergetekende geeft hierbij kennis haar
zaak in:

kruidenierswaren»
comestibles en
fijne vleeswaren

te hebben overdragen aan haar Chef, den
Heer

A. NIJZINK
Zij betuigt hiermede haar dank voor 't geno-
ten vertrouwen en hoopt dat haar opvolger
hetzelfde vertrouwen mag genieten.

Wed» C. F* G» Roest
ZANDVOORTSELAAN 153.

thuis tegen DSK. Deze wedstryd vangt aan om 11
uur.

Zandvoort 4 ontvangt HUlinen 4 en kan wel min-
stens een gelijk spel behalen. Tenslotte speelt juni-
oren b thuis om l uur tegen Heemstede junioren.

Het volledige programma luidt aldus:
Ripperda-Zandvoort, 2 uur.
Zandvoort 2-WMS 2, 2 uur.
Zandvoort 3-DSK (beker), 11 uur.
Zandvoort 4-Hillinen 4, 11 uur.
Zandvoort jun.-Heemstede jun., l uur.

J.BT.
OFP. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358

Uitslagen van Zondag IJ.: . .,-
Zeemeeuwen l—Onze Gezellen l, 5-2.
WMS 2-Zeemeeuwen 2, 1-1.
Zeemeeuwen 3—EHS 2, 4-1.
Zandvoort 4—Zeemeeuwen 4, 2-2.
EHS b jun.—Zeemeeuwen jun., 2-15.

Adspïranten-competitie:
Zeemeeuwen—DOA, 2-11.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zeemeeuwen l—Schoten l, 2 uur.
WA 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
DEM 2—Zeemeeuwen 3, 2 uur, St.-Ed.-beker.
Zeemeeuwen 4—Ripperda 4, 11 uur.
Zeemeeuwen jun.—KCH d. jun., 11 uur.

,* Adspiranten- competitie:
WH—Zeemeeuwen, 3 uur.

Op verzoek van de vereniging Schoten zal in ver-
toand met de treinverbindingen de wedstrijd van.
ons eerste elftal om 2.15 uur aanvangen. Het twee-
de elftal zal precies 12.25 per tram naar Amsterdam
vertrekken. Het derde elftal om 12.03 per trein.

Heren, s.v.p. op tjjd aanwezig zijn.
A.S. Maandagavond 7.30 uur bestuursvergadering^

ten huize van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

OFF. MEDEDELINGEN GTMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

De Sint Nicolaasmiddag voor onze vereniging
zal plaats hebben op Zondag 8 Deo. a.s. des mid-
dag om 2 uur in gebouw „Groot Badhuis". Ieder lid
kan dan aanwezig zyn, terwijl ook de ouders zoveel
mogelijk geïntroduceerd kunnen worden. Door de
tijdsomstandigheden verzonden w« geen circulaires
om financiële bijdragen, maar wij vertrouwen dafc
alle ouders en familieleden introductiekaarten a
ƒ 0,30 zullen aanvragen om getuige te zijn van een
echt gezellige verenigingsmiddag. Daar dus de mid-
dag geheel in besloten kring gehouden wordt, advi-
seren wij de op naam gestelde introductiekaarten
zo spoedig mogelijk op de les of aan het secretari-
aat aan te vragen.

Zoals wij reeds verleden week meedeelden, zul-
len alle leden slechts toegang hebben op vertoon
van hun oontributiekaarten, welke vanzelfsprekend
geheel of bijna „bij" dienen te zijn. Voor enkele
leden schijnt dit nodig, hier nog eens op te wijzen.

Adspiranten, welke voordrachten wensen te doen,
kunnen dit tot 20 November a.s. op de les nog op-
geven.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Gróte Krocht 5

J.l. Zondag wonnen de dames met 3-2 van Voor-
uit in Zaandam. Goed zo, dames, gaat zo door! De
kampioenstitel wenkt reeds in de verte! Over de
wedstrijd zelf valt weinig te vertellen. Over het al-
gemeen werd er iets te fors gespeeld, wat aan hefc
spelpeil enige afbreuk deed. Ook weten enkele da-
mes nog niet, dat zij op het veld hun mond dicht
moet houden, doch ik neem aan dat dat wel spoe-
dig zal veranderen.

De heren brachten het er niet zo goed af. Met
6-1 verloren zij van de heren van Vooruit. De te-
genpartij bleek over een stevige ploeg te beschik-
ken, die echter tijdens het spelen wel wat te erg
de nadruk op dat „stevig" legden. Verder zullen ze
het met me eens moeten zijn, dat het, slecht spelen,
is onder leiding van een scheidsrechter die geen
corner van een offside kan onderscheiden. Waar-
mee ik maar zeggen wil, dat als de scheidsrechter
niet de hattrich had verricht door drie zuivere off-
side-doelpunten .toe te kennen wij nooit met 6-1
hadden behoeven te verliezen.
Programma voor a.s. Zondag:

Dames: OSS-Rapiditas 2, aanv. 2.30 uur.
Heren: Achilles-OSS, aanv. 10 uur.
De dames geef ik weer een goede kans, mits zij

van meet af aan flink aanpakken.
De heren wacht een zware taak, daar Achilles tob

de kampioenscandidaten behoort.
Deze wetenschap mag echter geen beletsel voor ons
zijn om niet alles op alles te zetten. Ge weet het:
OSS heeft al verscheidene malen uitstekende resul-
taten bereikt tegen tegenstanders, die op papier ster-
ker waren. Laat dit ook Zondag het geval zü'n!

GOLF.
Zondag werd op de banen van de Kennemer Golf

en Country Club een wedstrijd gespeeld voor ouders
met kinderen. Het was «en 36 holes handicap me-
dalplay wedstrijd.
De beker werd gewonnen door Jhr. P. N. Quarles v.
Ufford (11) en freule E. Quarles van Ufford (18);
bruto score eerste ronde 84, tweede ronde 99, to-
taal 183 minus 29; net 154.

Zij werden op de voet gevolgd door Dr. Ir W. J.
Muller (24) en W. Muller (18), bruto score 96'en 101
minus 42; net 155.

SCHAKEN.
Woensdagavond werd in de Zandv. Schaakclub

(oude Bewaarschool) een simultaan-seance gehou-
den. De oud-Zandvoortspeler, de heer D. de Lange
verklaarde zich hiertoe bereid en mag van een
schitterend entree spreken. Van de 18 borden wist
hy 16 partyen te winnen. De heren De Jong en
Hennis wisten aan een nederlaag te ontkomen en
wonnen hun party.

„Daan" speelde vlot en rustig en bezorgde ons een
zeer aangename avond. Laten we hopen, dat deze
avond door meer dergelijke gevolgd zullen worden
en by moge dragen het schaakleven weer op hoger
niveau te brengen.

Er wordt as. Woensdag 7.30 uur met de onder-
linge competitie begonnen. 3.



DANKBETUIGING.
'Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan
alle familie's, vrienden en 'bekenden voor het mede-
leven ondervonden bij de ziekte en het overUJden
van onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Over-
.grootmoeder

AAGTJE VAN DUIJN
Wed. van Evert van Duivenboden

P. van Duivenboden
S. van Duivenboden-v.d. Schinkel
«n kinderen
J. W. Verschoor
J. Verschoor-van Duivenboden
«n kinderen
W. Koper
A. Koper-van Duivenboden
en kind
P. van Duivenboden
M, van Duivenboden-Koper
J. H. Hoogstraten
J. C. Hoogstraten-van Duivenboden
en kind
A. Jacobs
C. Jacobs-van Duivenboden

•SANDVOORT, November 1940.
Hehnersstraat 3.

DANKBETUIGING.
Voor de vele betuigingen
-van deelneming en mede-
leven, ondervonden zowel
"tijdens de ziekte van mijn
•vrouw

Gelske van Bijnbcrk,
geb. De Nes,

als bij haar overlijden,
"betuig ik, mede namens
mijn familie, mijn op-
Techte dank.

B. van Rijnberk.
.'Zandvoort, Nov. 1940
.Dr. Metzgerstraat 46.

DANKBETUIGING.
Langs deze weg zeggen
•wij, in 't bijzonder aan
Dr. Tichelaar en Zuster

JDinavoor de uiterste zorg
ten liefdevolle behande-
ling, en verder aan allen
voor de gewaardeerde be-
langstelling.diewij moch-
ten ondervinden tijdens
de ziekte en na het over-
lüden van onze lieve
moeder

"Wed. J. ZWEMMER-
KONING

'onze oprechte dank.
Uit aller naam
C. ZWEMMER

Zandvoort, Nov. 1940
Noordbuurt 2

DANKBETUIGING.
".Mede namens wederzijdse
•ouders danken

Jb. KRAAIJENOORD
en

.A. KRAAIJENOORD-
- KEUR

voor de grote belangstel-
ling die zij van vele zij-
den voor en bij hun hu-
"welijk mochten ondervin-
den.
.Zandvoort, Nov. 1940.

'TE KOOP:
HERENRIJWD2L en
HAARDKACHEL.

A. v.d. Kruk, Haltestr.ISa

Wegens vertrek te koop:
.fonkelnieuwe STOFZUI-
GEB è, ƒ 25,- en een rol

•nieuw LINOLEUM.
'Adres te bevragen bur.
v.d. Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij.

TER OVERN. AANGEB.:
Witte dubbel gehaakte
baby-cape, rose satijn ge-
werd; rose sierkussen;
.slangenlederen schoenen,
m. 38; donker herencos-
tutun m. 52.
-Adres te bevragen bur.
•v.d. Zandvoortse Courant
•Gertenbachs Drukkerij

^ V E R L O R E N :
gaande van Gr. Krocht
aiaar Haarlemmerstraat

DOP VAN WANDEL-
WAGENTJE.

Gaarne terug te bezor-
gen Gertenbachs Druk-
-kerij.

-RECHTSBIJSTAND. Dag
•^aardlngen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
<ierhuissingel 122 bij Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

"TE KOOP: nog enige pri-
ma kwaliteit dames-, he-

rren- en kinder MANTELS
en JASSEN. Prijs billijk.
Mej. E. BOL, Duinstr. 3,
bjj de Kerkstraat, geslo-
-ten huis.

TE JtlUUJB GEVRAAGD:
.-door solide huurders zon-
der kinderen: HUISJE,
foev. 4 kamers, keuken,

'schuurtje of kelder. Huur-
•prjjs ƒ 4 a 5 p.w.
"Br. bur. Zandv. Courant
"Gertenbachs Drukkerij
•ond. no 41203 (in de bus)

"TE KOOP: een pracht
wit geëmailleerd

kolenfornuis
-Mej. E. BOL, Duinstr. 3.

'TE HUUR:
KLEIN BOVENHUIS

a ƒ 2,50 per week, be'v. 2
kamers en keuken. Groot
zonnig plat. Te bevragen
Paradijsweg 18,

'GEVRAAGD:
DAGMEISJE

•9—5 uur. Mevr. Kruger,
•Wikkelaan 8, Bentveld.

TE HUUR: HUISJE
voor klein gezin. Te be-
vragen: Smedestraat 11.

TE KOOP GEVRAAGD:
TOVERIANTAARN
of HUISBIOSCOOP

met plaatjes of film.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41201 (in de bus)

TE KOOP GEVRAAGD:
'n groot stuk ZEILDOEK
Behoeft niet nieuw te zijn
Adres te bevragen bur.

,v.d. Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij.

HERENHUIS
Hogeweg nr 63 Zandvoort
Mr. M. SLINGENBERG,
notaris te Haarlem en de
notarissen J. ZWART en
W. STRAUB te Amster-
dam, zullen op Woensdag
dag 20 November. 1940,
•des nam. 2 uur in „Ons
Huis" te Zandvoort a-an
het Dorpsplein, publiek
verkopen:

Een groot herenhuis,
waarin vele kamers, inge-
richt als Pension aan den
HOGEWEG Nr. 62

Zandvoort
met het recht van erf-

pacht tot 31 Oct. 1974 van
de grond aldaar, kad. be-
kend gem. Zandvoort sec-
tie C nr 736, groot 2.30 are
Verhuurd voor ƒ 700.—.
De vorige eigenaar had
een groot gedeelte van de
achtertuin in huur.
Bezichtiging Dinsdags en
Donderdags van 2-4 uur.
Aanv. bij de betaling vóór
of op 2 Januari 1941.
Inl. ten kant. van gen.
Nots. Ged. Oude Gracht
82 te Haarlem en Leidse-
gracht 20 te Amsterdam.

BIEDT ZICH AAN:
Juffr. 38 jaar met doch-
tertje van 7 jaar, als

HUISHOUD STER,
tegen kost en inwoning.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41202 (in de bus)

Mevr. Brokmeier Jr. Hal-
testraat 50 vraagt een
MEISJE voor halve da-
gen, leeft. 16 tot 18 jaar.
Aanmelden 's avonds tus-
sen 7 en 8 uur.

Voor kleine annonces als

te koop, te huur, ge-

vraagd en aangeboden

enz. enz. geldt nog steeds

de

Zandvoortse

Courant

als het aangewezen blad.
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doen schateren van het lachen met opvoering van:

"„DE VRIJGEZELLENBOND «w ta ,
U weet: De Schakel geeft altijd iets goeds. WU verwachten U dus in GROOX-BADHUIS, aanvang 7*45

Aankondiging
VOLGENDE WEEK

OPENING van
't Verkoopbureau

P. H. Terol, Grote Krocht 19
Telefoon 2558

KLEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN
GEDD7LOM. COUPEUR - BONTWERKEN
EN MODERNISEREN
GROTE KROCHT 23 - TELEFOON 2574

DBfT" Ook voor reparaties, oppersen en veranderingen ~W
SOKKEN - BRETELS - HANDSCHOENEN. HOEDEN alle maten
LEREN JASSEN, prima. Thans nog voor büiyke prijzen.

Keurige wintermantels met mol- en bisamkraag
Vraagt voor het maken van COSTUUM, MANTEL
of WINTERJAS, indien U zelf stof hebt, ons prijs!

V> V-UxOÜ JL JL HxN kopen is een zaak van

VERTROUWEN
Wij hebben een uitgebreide sortering voor Slanke
en Corpulente figuren.
In BUSTEHOUDERS de nieuwste snufjes.

vraagt onze natuurzijden kousen
Al deze artikelen zijn puntvrft. - Ziet de etalages.

HET KOOPJESHUIS
Kerkstraat 33-34, Telefoon 2931.

Kachel zeiltjes 29 cent
KOLENKTTTEN ............ 85 Ct
KACHELREKJES ............ 85 Ct
KACHELPOKEN ............ 15 et
VERDUISTERaTGPAPIER 10 ct-12 cent per meter
SCHOORSTEENLOPERS, vrü van punten . . 98 et
DRESSOIRLOPERS, vrij - vaoi -punten ..
TAFELKLEDEN, vrij van punten

KOFFERS IN ALLE MATEN

98 et
225 et

Ziet de etalages

H. Pasveer
Haltestraat 27, telefoon 2810

Neemt een
IBBBBBBBBBBBBBBBB

• f m nHoefijzerbriefje
Meer geluk en volkomen betrouwbaar.

Trekking 2
Verkrijgbaar bij de Hoofdagenten:

C. Koorn, Stationsstraat 2
C. van Roon, Jan Snijersplein 9

en verder bij Sigaren-
magazijnen van den hr
Weber, Baan
Gruitrooy, Haltestraat

H. Zeepvat, Dr. Metzgerstraat 126 Zantvoort, stationsstr .•
m en vele anderen H

BBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 16 t. en m. Dinsdag 19 Nov. half S
4 Dagen! 4 Opvoeringen van een groot wereldstad-
programma!
ATTENTIE! Op veelvuldig verzoek aanvang dei-
voorstellingen half acht.
Als hoofdfilm de grote filmschlager der Tobis van
1940:

DANSMEISJES
(MEISJES VAN 20JAAR)
WIR TANZEN UM DIE WELT.

Girls reizen de wereld rond. Een leven uiterlijk vol
schone schijn, innerlijk vol dramatische belevenis-
sen! — Dansmeisjes. — Variété zoals wij het niet
kennen. Artistenleven, waarvan wij niets vermoe-
den! Een blik achter de coulissen der wereld-
variété's! — Een prachtig filmwerk. Een machtig
mooi gegeven.
Verder een buitengewoon bijprogramma.
In ons voorprogramma ledere avond opvoering van
het U.F. A. - WERELDN IE U W S
Toegang boven de 18 jaar.
Entree: Parket 35,'Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMHJE-MATINEE
opvoering van het schitterende filmwerk:

NURI DE OLIFANT
Een machtig en mooi filmwerk uit het oerwoud.
Entree 20-30-40 cent.

WOENSDAG 20 en DONDERDAG 21 NOV. 7.30 u.
2 Dagen!
SBfp TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
opvoering van een geheel nieuw programma.
Harry Piel in een bewonderenswaardige en opzien-
barende samenwerking met den politiehond „Greif"
in
ZIJN BESTE V R I E N D
Een topprestatie van den meester der sensatie!
Adembenemende beklemming! Een mysterieuze in-
houd een geladen atmosfeer, dit alles heef T
„ZIJN BESTE VRIEND". Toegang 14 jaar.
Entree 30—54—75 cent.

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ

30 JAAR IN POLITIEDD2NST.
Vrijdagmorgen heeft in het bureau van~politie een

huldiging plaats gevonden van den heer G. R.
Vleeming, brigadier van politie, die het feit her-
dacht gedurende dertig jaren in politie-dienst te
zrjn.

Op 15 November 1910 werd de heer Vleeming tot
agent van politie te Enschedé benoemd, op l Juli
1914 agent van politie Ie klasse te Enkhuizen, ver-
volgens op l Januari 1919 tot hoofdagent te Enk-
huizen om op l April 1922 tot brigadier van politie
te Zandvoort benoemd te worden.

De Commissaris van politie, de heer Mr. Ph. L.
Reijinga hield tot den jubilaris een toespraak in
bijzijn van alle personeel en memoreerde zijn trou-
we dienst. Hij overhandigde hem namens zijn col-
lega's een prachtige mand met bloemen.

Namens de onderafdeling Kennemerland van de
Alg. Ned. Politie Bond werd hem bij monde van
veldwachter Kranenburg te Bennebroek een fraaie
leren sigarenkoker met inscriptie aangeboden.

De Commissaris van politie overhandigde den ju-
bilaris voorts nog een verguld zilveren dienstkruis
voor 30-jarige trouwe dienst van de A.N.P.B.

De jubilaris dankte ten slotte voor de gesproken
woorden en de bewijzen van erkentelijkheid.

PAT HAD U NIET BEDACHT
dat uw •ctioantUa coA
tlfn. au n lauw kandan

• worden garaparaard. D*C

TE KOOP:
Pracht gr. Haard, 350 cm" capaciteit, iets zeldzaams
voor grote kamer, merk Permanent Duplex, pracht
Kolenfornuis, mooie Haardkachel, mooi 4-pits Gas-
fornuis, Junker & Ruh, zo goed als nieuw, prima
Geyser, mooi klein Kinderwagentje, z.g.a.n.
Pracht Engels rieten Salonameublement.

Heeft U meubelen nodig, kijkt tr dan eerst eens
bij P. Schipper en U slaagt altijd. Lage prijzen en
voor eerste kwaliteit wordt ingestaan.
P. Schipper, Kostverlorenstr. 30, tel. 2292

Telef. 2292 Telef. 2292

SCHÖENMAKERU.

Telefoon 2289

P. Schipper koopt
gedeeltelijke of gehele inboedels
haarden, kachels, fornuizen en vaste wastafels,
hotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedcls op billijke condities.
Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
schikbaar.
Dagelijks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper *Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

Verduisterings rolgordijnen
Zwaar papier

Verduisterings-
cartonnen ramen

Verduisteringsstof
geschikt voor gordijnen.
Vrij van punten of extra vergunning.

Balledux' •woning-inrichting
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 2596

ZANDVOORTSE HANDELSVERENIGING
Donderdagavond j.l. hield de Z.H.V. een algemene

vergadering, die gezien de belangrijke agenda druk
bezocht was.

De voorzitter, de heer E. Brokmeier Jr. opende de
avond dan ook met een woord van welkom en in 't
bijzonder de heren Kroon, chef v.d. Assurantie-afd.
Twentse Bank N.V. die een uiteenzetting zou geven
betreffende Molest-verzekering.

Als nieuwe leden werden aangenomen de heren
P. Terol, 't Verkoopbureau, Gr. Krocht 19 en A.
Nftzink, v.h. Chef v.d. firma Roest, Haltestraat 12.
Het bestuur van de Z.H.V. heeft gemeend ook haar
medewerking te moeten verlenen aan de stichting
„Winterhulp".

De heer Kroon gaf een zo objectief mogelijke cau-
serie over Molest-verzekering, waarin duidelijk naar
voren kwamen de voor- en nadelen van het verze-
keren voor Molest en bij welke maatschappijen.

Punt 7 van de agenda, de winkelsluiting, gaf nog
al stof tot spreken, doch tenslotte waren de meeste
stemmen tegen 6-uur-sluiting. De gewoon geldende
sluitingsuren van altijd zijn dus gehandhaafd, uit-
gezonderd voor die zaken, die zelf anders beslissen.

Besloten is om eens per maand voor de leden der
Z.H.V. een gezellige avond te houden, door kaarten,
kienen, dammen enz.

De rondvraag was dit maal erg kort, waarna de
voorzitter tot sluiting van deze geanimeerde verga-
dering overging.

P* H, Terol
Grote Kroont 19, telefoon 2558

voor alle verzekeringen
ook voor oorlogsmolest.

VISITEKAARTJES met enveloppen. Zowel bedrukt
als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BURGERLIJKE STAND

Opgave van l tot en met 14 November 1940
Geboren: Willem Leendert, zoon van W. A. van

der Moolen en van J. E. de Muinck, Burg. Beeck-
manplein 11.

Ondertrouwd: A. E. Ruijs en C. Denkers, Haar-
lemmerstraat 23; C. Visser en B. Verheft, Amster-
dam, Witte de Witstraat 81.

Getrouwd: A. Weber en A. J. Koper, Hulsman-
straat 1; A. Paap en L. A. Halderrnan, van Lennep-
weg 19; Jb. Kraaijenoord en A. Keur, Bilderdijk-
straat 6.

Overleden: A. van Duijn, weduwe van. E. van Dui-
venboden, oud 82 jaren, Pakveldstraat 1.

BONDSRAAD VAN DE
KONINKLIJKE NED. MIDDENSTANDSBOND.

Dezer dagen had te Utrecht een vergadering plaats
van de Bondsraad van de Kon. Ned. Middenstands-
bond.

De voorzitter, de heer L. de Groot, liet in zijn
openingswoord er het licht op vallen, dat de drang
naar eenheid zich thans over de gehele linie zeer
sterk demonstreert. De actie Middenstandsoffer
1940 en de wijze, waarop in büna alle vakorganisa-
ties werd samengewerkt om getroffen bft te staan
bewijst dit.

Spreker wees op de Nederlandse Middenstands-
Centrale, die haar arbeid heeft aangevangen en
waarvan grote verwachtingen worden gekoesterd.
Voor de Middenstandsbond zeil bluft echter nog
belangrijk cultureel werk over. 't Onderwijs krach-
tens de Vestigingswet Kleinbedrijf is volksontwik-
keling van. de eerste orde en spreker hoopte, dat bij
de uitvoering van die wet geen stagnatie zal op-
treden en hij was ervan overtuigd, dat het Neder-
landse volk zich door grote krachtsinspanning öoor
de moeilijkheden zou heenworstelen.

Bij de rondvraag kwam o.a. ter sprake de strijd
tegen personeels-inkoopverenigingen, alsmede de
toekomstige taak van de plaatselijke standsorgani-
saties en de activering der districten.

In zijn slotwoord kon de voorzitter wijzen op de
geest van eensgezindheid en homogeniteit in deze
vergadering, waarin gebleken was, dat de leiding
het volle vertrouwen van de Bond heeft, hetgeen
van buitengewone betekenis is. Dit zal het Bonds-
bestuur sterken, krachtig voort te gaan met het
behartigen, van de middenstandsbelangen in deze
tijd.

BBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBERGMAPPEN IS cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 8507
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Magazijn „L I BELL E"
heeft het!
Dit is de roep, die over Zandvoort gaat.
Steeds de modernste artikelen voor Dames en Kin-
deren.
Komt u de etalages eens zien!

Steeds chique en aparte modellen
GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

WELKE BONNEN NTJ?
Broodbon 14 tot en met 17 November 125 gram.

roggebrood, of 100 gram ander brood of een rant-
soen gebak. Bon 13 geldt tot en met 17 Nov., maar
niet in restaurants .e.d.

Bon 16 van de botcrkaart een half pond boter tot
en met 15 November. Bon 15 blijft geldig tot en met
15 November.

Bon 1G van de vetkaart een half pond margarine
of boter tot en met 15 November. Bon 15 blijft gel-
dig tot en met 15 November.

Vleesbonnen 08 van de vleeskaart — een ons
vlees of een rantsoen vleeswaren tot en met
Zondag.

TIeesbon 07 tot en met 17 November, niet in res-
taurants.

Bon 08, worst, vleeswaren, geeft recht op een
rantsoen vleeswaren tot en met Zondag.

Worstbon 07 tot en met 10 Novmeber, niet in res-
taurants.

Bon 52 een ons kaas tot en met 17 November,
niet ui restaurants.

Bon 25 een ons kaas tot en met 17 November.

Bon 42 tot en met 22 November één kilo suiker.

Bon 65 een ei tot en met 17 Nov., niet in restau-
rants.

Bon 38 een ei tot en met 17 Nov,

Bon 81 een half pond koffie of 75 gram thee toe
en met 20 December.

Bon 82 een half pond rijst, rijstemeel of rijste-
bloem tot en met 29 November.

Bon 83 een half pond havermout of havervlok-
ken of haverbloem, of aardappelmeelvlokken of gort
of gortmout of grutten, tot en met 27 December.

Bon 88 uitsluitend een half pond gort of gort-
mout of grutten tot en met 27 December.

Bon 93 tot en met 27 December een ons maizena
of griesmeel of sago of aardappelmeel, dan wel een
hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoeder,
welke 100 gram zetmeel bevat.

Bon 98 een ons macaroni of vermicelli of spagh-
etti tot en met 27 December.

Bon 29 — 150 gr. toiletzeep (nieuwe samensfcel-
ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr. zeepvlokken;
óf 250 gr. zelf werkende wasmiddelen; óf 200 gr.
vloeibare zeep tot en met 6 Dec. De bon geldt
ook voor gezinswas per acht kg droog wasgoed.

Bon 116 — extra bon, die gelijk met de textiel-
kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is
uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube scheer-
crême óf één pot scheerzeep van 31 Augustus tot en
met 31 December.

Petroleumzegel .Periode 7" — twee liter petro-
leum tot en met 29 December (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning -hebben).

Bonnen 04, 05, 06 en 07 van de kaart - haarden,
kachels, elk een eenheid vaste brandstoffen.

Bonnen 08, 09, 10 en 11 van deze kaart elk 'n een-
heid turf. De bonnen 08 t.m. 11 zullen later als-
nog worden aangewezen voor steenkolen of andere
vaste brandstoffen.

Bonnen 07 tot en met 14 van de kaart — centrale
verwarming, en voorts met „brandstoffen, één een-
heid Ie periode" en de met „cokes, één eenheid eer-
ste periode".gemerkte bonnen elk een eenheid vaste
brandstoffen.

Al deze bonnen zijn in November geldig.

De kolenbonnen, voor October aangewezen, biy-
ven tot en met 14 November geldig.

Onderstaande partij is gespeeld op 21 April 1940
in de Hoofdklasse A tijdens de Nationale wedstrij-
den te Santpoort. Eerst werd D. P. de Lange te
Zandvoort met 2V2 uit 3.

Zijn tegenstander in deze partij is een bekend
Amsterdams schaker.

Zand voorts Verkooplokaal
BRUGSTBAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Het van ouds bekende adres
ter plaatse.

Belast zich met het veilen van gehele en gedeelte-
lijke inboedels. Ook inkoop van goederen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen voor de volgen-
de veiling.

Privé-adres: Haltestraat 32a

VRAGEN
op verzekeringsgebied

In deze rubriek worden door de lezers van dit blad
aan de Redactie schriftelijk gestelde vragen koste-
loos beantwoord. Indien schriftehjke beantwoording
verlangd wordt, 7i/= centspostzegel bij te voegen.

J. de W. te Z. — In principe valt de polis van
levensverzekering zeer zeker onder het faillisse-
ment. De curator kan de rechten van den verzeke-
ringsnemer uitoefenen, b.v. de polis afkopen of een
ander (meestal zichzelf) als begunstigde aanwijzen.
Staat de polis op naam van Uw echtgenote, dan
hangt het van de event. huwelijks-voorwaardeii af
of de polis door het Jaillissementsbeslag getroffen
wordt. (Bij algehele gemeenschap wel).

A. M. te Z. — Geld en/of geldswaarden zijn van
de brandverzekering op Uw inboedel uitgesloten.
Dat Uw polis een dergelijke bepaling bevat is niets
ongewoons. Het is wel mogelijk het door U bedoel-
de risico te dekken, mits het verzekerd interest zich
bevindt in een door Assuradeuren goedgekeurde
brandkast.

J. K. te Z. — Een verzekering als door U bedoeld
zou alleen by Lloyd's te Londen te sluiten zijn. Mo-
menteel is dit echter niet mogelijk en de Neder-
landse Maatschappijen hebben voor een dergelijk
risico geen interesse.

B. v. R. te H. — Zouder verdere gegevens kunnen
wü moeiiyk beoordelen of de door U betaalde pre-
nde te hoog is. U gelieve alsnog op te geven bouw-
aard en dekking van het betr. perceel, zomede
welkte) bedrijf (ven) erin uitgeoefend wordt(en).

L. de J. te B. — Bij de gewone polissen van On-
gevallenverzekering is het oorlogsrisico uitgesloten.
Het is echter mogelijk daarvoor een afzonderlijke
verzekering te sluiten.

TUSSEN een RADIO en RADIO
is een groot verschil!

Doe een keuze uit onderstaande toestellen en U Is
verzekerd van goede muziek!

1940-1941 • Philips
vanaf £ 97,50 • Erres
Prachtige modellen 4 MM CII d C
Vraagt vrijblijvend demonstratie

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kachels

Regenpijpen
Puntvrij

VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed 15 et 75 cm breed 8 et
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 et
PUNAISES, per doosje 2i/2 et
VERDUISTERINGSKAPJES 9—15—20 Ct
VERDUISTERINGS-SPLENDOR-LAMPEN 75 Ct

Alle soorten Zaklantaarns en Batterijen.

20 JUIST ONTVANGEN EEN COLLECTIE

MODERNE LAMPEKAPPEM
vanaf f 3.75

Alleen bij de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, Telefoon 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

i

Een lot uit de loterij
is niet altijd prijs, doch

groente, fruit en
aardappelen

gekocht bij „DE GROENTEHAL" is ALTIJD prijs!

Steeds koopjes

A, van Steijnen, Grote Krocht 29
Telefoon 2770

ERVARINGEN MET KWAKZALVERS

Nog slechts enkele weken was ik in de algemene
praktijk, toen ik 's avonds laat geroepen werd bij
een ernstig zieke patiënte met de volgende symp-
tomen: zwaar ziek gevoel, sterk zweten, hoge koorts
(40 gr), over het gehele lichaam een vlekkerige
roodheid, die bij slecht kunstlicht niet nader te
definiëren was, maar zeker niet tot een der bekende
infectieziekten behoorde, slechts weinig donkere
urine en als zeer opvallend symptoom een enorme
speekselvloed. De ziekte bestond nog pas een paar
dagen, maar nam snel toe. Voornamelijk de speek-
selvloed deed me direct denken aan kwikvergifti-
ging. Volgens patiënte en haar man was ze echter
nooit met kwik in aanraking geweest en had ze
noch inwendig noch uitwending -de laatste tijd ge-
neesmiddelen gebruikt.

Thuisgekomen zocht ik alles na wat ik over kwik-
vergiftiging vinden kon, vooral in het boek van
v. Itallie-Bijlsma, Toxicologie en Gerechtelijke
Scheikunde vond ik beschrijvingen, die zoveel over-
eenkomst vertoonden met mijn geval, dat aan de
diagnose niet te twijfelen viel. Vermeld moet nog
worden, dat de weinig geloosde urine sterk gecon-
centreerd was en veel eiwit bevatte.

Hoe kwam deze patiënte echter aan een kwik-
vergiftiging?

De volgende dag bezocht ik al vroeg deze patiënte
en nog voor ik iets gevraagd had, vertelde de echt-
genoot, dat zijn vrouw zalf gebruikt had van kwak-
zalver H. out Tull en 't Waal voor het eczeem
waaraan ze al jaren leed. Het raadsel was dus op-
gelost en hoewel patiënte nog enige dagen in doods-
gevaar verkeerde, is ze ten slotte geheel hersteld.

Door de plaatselijke politie te Deil, die zeer actief
heeft meegewerkt om den kwakzalver op te sporen
en door de mand te laten vallen, liet ik de roze
kwikzalf in beslag nemen. Bij scheikundig onder-
zoek Week de zalf 2 pot kwik te bevatten, hetgeen
mij medegedeeld werd door Dr. Bloemendal, Pharm.
Inspecteur der Volksgezondheid.

De kwakzalver was spoedig gevonden op aanwij-
zingen van de patiënte. Het heerschap trachtte de
politie nog om de tuin te leiden, door te vertellen,
dat hij de zalf gerust mocht verkopen, daar ze
„Wettig gedeponeerd" was, hetgeen ook werkelijk
gedrukt stond op het pamflet, dat elke patiënt
kreeg, die hem consulteerde. In elk geval werd pro-
ces-verbaal opgemaakt tegen den man, die „wettige"
zalf verkocht.

De rechtbank onderzocht deze zaak en het bleeft;
dat de kwakzalver de patiënte onderzocht had, toen
voor ƒ 1,50 de pot universele kwikzalf verkocht en
vervolgens het pamflet gegeven om eventueel na te
bestellen en andere mensen mee gelukkig te maken.

Hij werd schuldig bevonden aan het afleveren
van kwikzalf in een bij de wet verboden hoeveel-
heid en het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde.
De eis luidde 4 maanden gevangenisstraf en de uit-
spraak, dank zijn de hulp van een advocaat, ƒ 400.-
boete.

Deze hoge boete is geen beletsel geweest om de
roze kwikzalf niet verder te verkopen, alleen ver-
koopfc kwakzalver H, ze niet zelf meer, maar thans
geschiedt dit door tussenpersonen.

Nu zeven jaren na de kwikvergiftiging, die ik U
beschreef, trof ik dezelfde zalf aan in drie ver-
schillende gezinnen, het laatst bij een boer, die de
zalf geregeld bij een tussenpersoon kocht, op de
veemarkt in Den Bosch. Dit geringe succes is de
reden geweest, dat ik daarna geen kwakzalvers meer
heb laten vervolgen.

W, J. VAN DER HOOPT.

•••«•••••••••••••••••H
• Heden ontvangen: •

« kinderschoentjes
~ in zwart, bruin en lak, en

kinderpantoffeltjes

S
ï»

Schoenhandel
C. de Vries

Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting •

Schaakrubrïek
door HARRY BLOKKER.

Wit: R. Varekamp, Zwart: C. L. Bolwidt
Delft. Zandvoort

Siciliaans (Draken-var.)
1. e2—e4 c7—c5
2. Pgl-f3 Pb8-c6
3. d2~d4 ' Pg8-f6
5. Pbl-c3 d7-d6
6. Lf 1—e2

met Lel—g5 ontstaat de zeer scherpe Richter-var.,
welke zwart voorkomen kan door eerst g6 te spelen
vóór Pc6 en na d7—dB.

6 g7-g6
Dit is de Draken-var., die zeer in aanzien is.

7. Lel-e3 Lf8-g7
8. Ddl-d2

meer gebruikelijk en sterker is 8. O—O, 0—0; 9. f2-f4
of 9. Pd4-b3! Om Dd2 te spelen moet eerst h2-h3
geschieden, belet Pg4.

8
9. Pd4-b3

10. Le2xg4
11. h2-h3
12. 0—0—0

0—0.
Pf6-g4!
Lc8 x g4
Lg4-d7
a7—a6

Bijna alle partijen met rochade aan verschillende
zijde geven scherp aanvalsspel.

13. Le3-h6 Pc6-e5
Dreigt Pc4.

14. Lh6 x g7
15. f2-f4
16. g2-g4

Kg8xg7
Pe5-c6
b7-b5

Beide partijen volgen de juiste taktiek.
17. Tdl-gl Pc6-a5
18. Pb3-d4 Pa5-C4

• ' 19. Dd2—e2 Ta8—c8
20. <b3-b4 b5-b4
21. PC3—d5 Dd8-a5
22. Kcl-bl e7-e6
23. Pd5-e3 Pc4xe3

24. De2 x e3 e6—e5
25. Pd4-f3 Ld7-e6
26. b2-b3 Tc8-c3
27.- De3-f2 e5xf4

Door juist en sterk spel heeft zwart de aanval ge-
broken.

28. Df2-d4f Kg7-g8 '-
29. Pf3-el

Want Tc2x ziet er zeer kansrijk uit.
29 Da5-C5
30. Dd4xc5(?) d6xc5

Wit mocht in geen geval ruilen.
31. Pel-d3 Tf8-«8

Beter is f4-f3.
32. g4-g5

Beter is Pd3xf4.
32
33. Thl-b.2
34. Th2-f2
35. Pd3-e5
36. c2xb3
37. Pe5xf3
38. Tf2-h2
39. Tgl-el?

f4-f3.
3.6—aS
c5—c4.'
C4xb3
Tc3—e3
Te3xe4
Tc8—c3
Le6-f5!

Stuk verlies volgt, wit geeft op!
Deze party, in de 2e klasse gespeeld, staat ver

boven dat peil, zelfs Hoofdklassers kunnen aan deze
goede party een voorbeeld nemen.

Uw partyen aan het adres: Junoplein 54 Haarlem
of Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l, Zandvoort.

LUXE DOZEN en MAPPEN DAMESPOST. Zowel
bedrukt als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennofcelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

VERKOOPT nu UW

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waar de I
bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33 :

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 17 Nov. 10 uur: Ds. J. A. L. Hooy, Em,
predikant te Bentveld.

n.ni. 4 uur: Jeugddienst.
Dr. M. van der Voet, Haarlem-Noord.
Aerdenhout:

v.m. 10.30 uur: Ds. D. Tromp en C. A. F. van
Stipriaan Luïscuis, hulpprediker. Bevestiging van
den hulpprediker.

GEREFOBM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 17 Nov. 1940 v.m. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek. Emmaweg.

Zondag 17 Nov. 1940 10 en 3 uur: Cand. J. v.d". Mije

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 17 Nov. v.m. 10.30:
Ds. J. H, Hanneman van Uitgeest.
Ledenvergadering n.m. 4 uur.
Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHK. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer J. W", van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
Vrijdag 15 Nov. aanv. v.d. Sabbath 5.15 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur; Leeroefening

half twee en Middagdienst kwart over twee.
Zaterdag 16 Nov. einde v.d. Sabbth 6.34 uur. .
Bespreking van kerkelijke zaken: Zeestraat 40.

Ons damprobleem
M. KORFF

Zwart.
Probleem no. 3542

S

S

.Wit.
Wit: 18, 23, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 44, 45.
Zwart: 3, 5, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 37.

Zie volgende week oplossing van bovenstaand dam-
probleein.

Oplossing probleem no. 3541:
Wit: 32—27 Zwart: 21x43

34—30 36x29
28—22 24 X 33
22 x 24 .. ' 29 X 20
48x10 15 X 4
25 x l en wint.

Wit speelt en wint.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

67. Daarbinnen zit aan zyn bureau
Politie-inspecteur De Hoo;
Elk die hem ziet denkt: Nou, die Is
Als hij begint vast ook niet mis.
De man wordt woedend, als hy boort
Hoe Sijmen bijna werd vermoord;
Hij belt dan ook den hoofdagent:
,3reng weg! Vooruit, in 't hok die vent!"

68. En ach, daar ging de. man zowaar
De cel in onder groot misbaar;
Dezelfde was hem toebedacht,
Waarin hij zelf zovelen bracht;
Men merkte pas de and're morgen
Wie In de cel was opgeborgen;
Je ziet dus, kinderslief, alweer:
't Gaat hier op aard' vaak leer om leer.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE B ADCOUR ANX O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
roor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
buiten Zandvoort, per jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers " ƒ 0,10

Giro no. '9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer f 0,20

Btf contract en in de badgastenlüst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

BRANDSTOFFEN-DISTRIBUTIE.
Het blijkt, dat er nog steeds personen zyn, die

indertijd het brandstoffen-enquête-formulier ver-
keerd hebben ingevuld — b.v. door het opgeven van
een onjuist aantal vertrekken — -waardoor zij ten
onrechte in de verkeerde groep zijn gerangschikt.
Herstel der fouten zal alleen nog kunnen geschieden
ten distributiekantore, Haltestraat 4, des voormid-
dags van 9 tot 12 uur. Na deze datum zal dit niet
meer mogelijk zijn.

Men wordt verzocht, met het bovenstaande re-
kening te houden.

Distributiekantoor Zandvoort.

Het publiek wordt er op attent gemaakt, dafc btf
•wijziging -van de destijds in toet kolen-enquête-for-
mulier genoemde feiten en omstandigheden — dus
bij verhuizing of onder-verhuring — hiervan on-
verwijld kennis moet worden gegeven aan het Dis-
•tributiekantoor, Haltestraat 4.

-Zandvoort begroting in een half
uur behandeld.

Behalve acht andere punten, vermeldde de agen-
da voor de gemeenteraadsvergadering die Woens-
dagmiddag onder voorzitterschap van burgemeester
"Van Alphen werd gehouden, ook de behandeling
van de begroting voor 1941. Niettemin heeft de ge-
meenteraad het klaar gespeeld om deze agenda bin-
nen de tjjd van een uur af te werken, een „record",
dat ongetwijfeld nieuw is voor onze en vele andere
gemeenten.

Besloten werd tot het aangaan van kasgeldlenin-
gen tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend
gulden en het aangaan van een rekening-courant-
overeenkomst met de Bank voor Nederlandse ge-
meenten, waarbij een crediet wordt toegestaan van
ƒ 285.000.'

Verschillende leden opperden bezwaren tegen het
voorstel van B. en W. om J. Jansen te benoemen
tot automobiel-monteur in vaste dienst van de ge-
meente.

De heer Molenaar had bezwaren tegen de wijze
van voordracht en meende, dat B. en W. met drie
namen had moeten komen.

Ook de heer Kerkman voelde niets voor deze be-
noeming, vooral, omdat de autotractie binnen korte
tijd wellicht geheel zal verdwijnen.

De heer Suerïnk sloot zich bij de tegenstanders
aan.

Nadat wethouder Slegers de motieven van B. en
W., welke tot deze voordracht hadden geleid, uit-
een had gezet, besloot de raad op voorstel van den
voorzitter de benoeming voorlopig aan te houden.

Nadat de raad het voorstel van B. en W. tot vast-
stelling van de vergoedingen aan het bijzonder on-
dei *vijs en het prae-advies op een verzoek van het
bestuur van de Vereniging tot' oprichting en in-
standhouding van christelijke scholen, om gelden
beschikbaar te stellen voor vernieuwing van een
ketel der centrale verwarming, welke gelden B. en
W. niet beschikbaar meenden te kunnen stellen,
waren goedgekeurd, werd ook de nieuwe verorde-
ning betreffende het bewaren en ter beschikking
stellen van afvalstoffen goedgekeurd. De wethouder
zegde daarbij toe, de vergunningen tot het ophalen
van dit afval alleen te verlenen aan hen, die zelf
varkens houden, zodat het afval geen handelsobject
zal worden en in de gemeente blijft.

Voordat vervolgens werd overgegaan tot de be-
handeling van de gemeentebegroting voor 1941,
stelde de heer EUfers voor, de algemene beschou-
wingen ditmaal te laten vervallen en de begroting
slechts hoofdstuksgewijze te behandelen.

De heer Molenaar zeide daar ernstige bezwaren
tegen te hebben. De besprekingen zijn de laatste
tijd toch reeds zeer kort en spr. meende dat dit
de enige gelegenheid voor de raadsleden was om
hun oordeel over het beleid van B. en W. uit te
spreken.

Nadat wethouder Slegers zich vóór het voorstel
van den heer Elffers had uitgesproken, werd dit
met acht tegen vier stemmen aangenomen. De heer
Molenaar verliet vervolgens de vergadering.

De heer Joustra wees er op, dat onder het hoofd-
stuk openbare werken een post voorkomt van
ƒ 150.000 zijnde de uitkering die de,gemeente zal
ontvangen als aandeel in de opbrengst van de Mo-
torrijtuigenbelastingwet. Spr. wees er op dat de
opbrengst hiervan in 1941 waarschijnlijk belangrijk
lager zal zijn dan vorige jaren, en meende dat men
daarmee rekening had moeten houden.

Wethouder Slegers deelde evenwel mede, reeds
een toezegging te hebben ontvangen, dat dit bedrag
niettemin zal worden uitgekeerd en dat er zelfs
een mogelijkheid bestaat, dat het nog groter zal
zijn.

De overige hoofdstukken lokten geen discussie
uit, zodat de begroting tenslotte na een behande-
ling van minder dan een half uur zonder hoof de-
lijke stemming werd goedgekeurd.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. notn.

Zaterdag 23 Nov.
Zondag 24 Nov. ..
Maandag 25 Nov.
Dinsdag 26 Nov. ..
Woensdag 27 Nov.
Donderdag 28 Nov.
Vrijdag 29 Nov. ..

10.19 11.11 4.06 5.02
11.35 0.29 5.27 6.18

0.54 1.04 6.37 6.56
1.41 2.00 7.28 7.46
2.33 2.53 8.12 8.39
3.23 3.46 9.11 9.23
4.12 4.26 10.01 10.20

POSTERIJEN.
Vanaf Zondag 24 Nov. a.s. is het afhalen van

brieven van 9-9.30 vervallen en is dit gesteld van
12-12.30.

"KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
voor Haarlem en omstreken.

De secretaris van bovengenoemde Kamer deelt
ons mede, dat in de vacature Ir. P. C. Dufour tot
lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Haarlem en omstreken, afdeling Grootbedrijf,
verkozen is verklaard de heer Ch. E. Visser, Direc-
teur van Droste's Cacao en Chocoladefabrieken
N.V. te Haarlem.

Winterhulp Nederland
Voor het volk, door het volk

Op 29 en 30 November a.s. zal de
eerste Winterhulp-collecte worden
gehouden. Het mooie doel van de
Winterhulp-actie is algemeen bekend.

Laat Zandvoort ook thans weer
goed voor den dag komen; geeft
met milde hand!

H. van Alphen, burgemeester
Joh. A. Elffers, Brederodestraat 108
H. A. de Jong, Oranjestraat 12
W. M. B. Bosman,

Kostverlorenstraat 43

Over de heide scheen stralend de zon. O nee,
daar scheen ze lang niet altijd zo over. Meestal
was ze te verdrietig, om nog zoveel gloed af te
stralen, dat de mensen beneden op aarde het voel-
den. Want voordat de zon de heide bereikte, had
ze al de helft van haar dagtaak achter zich.

Wat ze dan al zo deed? O, ze had 't zó druk, dat
ze 's morgens héél vroeg al opstond, en zich flink
oppoetste rnet 'n warme doek, daar ging ze zo
mooi van glanzen en schitteren. Nu, en dan begon
ze haar taak, zo gauw ze maar uit haar wolken-
huisje stapte.

In 't begin was ze élke dag weer opnieuw vol
moed, en dan straalde ze, dat 't een lieve lust was.v
De mensen beneden op aarde vonden haar dan
soms wel eens te warm, en dan vluchtten ze in 'n
soort dozen. Ja, en dat was grappig: dan dachten
ze, dat de zon hen niet meer zien kon, maar in die
dozen zaten gaten en daar liet de 'zon dan plagend
vlug een straal inglijden. Maar' ook dat vonden de
mensen soms nog te warm en ze stopten die gaten
dicht. En de zon, die het wel een leuk spelletje
vond, zo hier en daar eens in die dozen te kijken,
stuurde er dan enkele stralen op uit om een spleetj'e
te zoeken in die gordijnen, en liet zich dan latei-
alles vertellen wat die stralen gezien hadden.

En altijd was er weer wat anders te vertellen,
soms prettig maar héél, héél vaak naar en ver-
drietig. En dit nu kon de zon op 't laatst niet meer
hebben. Ach nee, ze zond maar geen stralen meer
weg, ze had nu al zoveel verdriet en vaak onnodig
verdriet gezien. Dan trok ze een grijze, ondoor-
zichtige sluier voor haar gezicht, en ja, dan vielen er
soms ook wel eens tranen. En dan zeiden de men-
sen in 't waterland, op aarde: „Kijk, het regent",
want één enkele zonnetraan is voor de mensen een
regenbui. Dan mopperden de mensen, dat het bij
hen altijd regent en bij anderen niet. Maar ze
weten niet, dat 't komt, doordat de zon zo verdrie-
tig is als ze alle narigheid ziet, die de mensen
zich en elkaar bezorgen. Doch als de zon dan weer
wat getroost is door haar stralen, die zo graag
weer eens hier en daar willen kijken, en als die de
zon dan hebben overtuigd, dat er op aarde toch
ook wel mooie dingen te zien zijn. nu dan lacht
de zon wel weer langs haar sluier heen en denkt,
ach ja, laat ik de mensen nog maar wat warmte
geven, daar hebben ze toch ook recht op. Dan trekt
ze haar sluier voorzichtig op zij, en 'heel langzaam
komt dan weer heel haar glanzend, gezellig rond
gezicht te voorschijn. Dan hoeft de zon echter nog
maar 'n klein stukje van de aarde te verwarmen,
want haar dagtaak is haast teneinde. Nu en dat
kleine laatste stukje kan ze nog wel lachend afleg-
gen, want de stralen, die eerst overal in elke hoek
naar binnen drongen, zoeken nu alleen nog maar
de prettige en mooie dingen op, want anders zou
de zon 's nachts van verdriet zelfs niet kunnen
slapen.

Maar de zon is ook nog wel eens heel erg
bljj! Als de stralen haar b.v. op het eerste deel
van haar tocht door het luchtruim veel prettigs
hebben kunnen vertellen. O, dan lacht de zon zo
stralend blij de héle dag, dan hoeft ze 'haar grijze
sluier niet te gebruiken. En dan zeggen de mensen
van 't waterland: „Kijk, de zon schijnt, we gaan
varen op 't water, heerlijk in de zonneschijn!" Ze
zijn dan zo blij, de mensen, want ze zien de zon zo
zelden een héle dag.

Maar dat zal wel zo blijven, tot de mensen van
de aarde ophouden elkander zoveel verdriet te
doen.

Sj. v. BOGOR.

LOTERIJ-VERGUNNINGEN. ,
Ten gemeentehuize komen nog steeds verzoeken

om vergunningen tot het houden van loterijen bin-
nen. In verband hiermede wordt nogmaals bekend
gemaakt, dat het aanleggen en houden van een
loterij volgens de desbetreffende verordening wordt
aangemerkt als een openbare geldinzameling en dat
toestemmingen voor geldinzamelingen, zulks met
het oog op de oprichting van de stichting „Winter-
hulp", tot nader order niet zullen worden verleend.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Teuntje Jenetta, dochter van W. Koper

en G. Stens, Vondellaan 10; Janna, dochter van A.
Molenaar" en J. Koper, Koningstraat 25; Loulse
Dorethy Riena, dochter van T. P. Logmans en L.
v. Duivenboden, v. Lennepweg 43.

Getrouwd: A. E. Riujs en C. Denkers, Amster-
dani.

SPORT

VOETBAL

Zeemeeuwen-Schoten. 2—6.
Zeemeeuwen heeft -ditmaal weer een nederlaag

te boeken gehad tegen het bezoekende Schoten.
Met veel enthousiasme — vooral in de eerste
'helft — wierp de thuisclub zich in de strijd, doch
wist niet te verhinderen, dat de bezoekers steeds
geweldige aanvallen op het vijandelijke doel onder-
namen.

De achterhoede en in 't bijzonder Hennis was in
deze helft goed op dreef. De voorhoede van Zee-
meeuwen kwam er bijna niet aan te pas en de lin-
kervleugel verprutste de zeldzame aanvallen. Een
fraaie aanval van Schoten leverde het eerste .doel-
punt op (0-1); een buitenspel-doelpunt werd even
later door den scheidsrechter geannuleerd. De ach-
terspeler M. Paap wist voorts een zeker schijnend
doelpunt te voorkomen. Vijf minuten voor de rust
kreeg Zeemeeuwen een hoekschop te nemen; uit
de daaruit ontstane scrimage wist Zeemeeuwen de
gelijkmaker te scoren (1-1). Een door Keur veroor-
zaakte penalty werd door Schoten in een doelpunt
omgezet (1-2). In het tweede gedeelte bracht Scho-
ten de stand reeds spoedig op 1-3.. Zeemeeuwen
werd voor het vijandelijk doel wel wat actiever,
maar de resultaten waren povertjes, hoewel men
de achterstand tot 2-3 wist terug te brengen.

Voorts werd eenmaal tegen de doellat geschoten.
Een fout van Hennis bracht de stand op 2-4, voorts
tot 2-5. Een strafschop werd in het zesde doelpunt
voor Schoten omgezet.

Jb. Keesman was Zondagmiddag wel in zeer
slechte conditie. Terol op de rechtsbuitenplaats vol-
deed goed. De middenlinie moet er aan denken,
dat men meer op rechts moet spelen.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORX".

Zandvoort l heeft de leiding.
In een zeer zware wedstrijd is het aan Zandvoort

l gelukt met klein verschil -van Ripperda te win-
nen. Erg gemakkelijk ging dit niet. Alhoewel Zand-
voort beter voetbal speelde dan de thuisclub moes-
ten de geelblauwen tot de laatste minuut alle zei-
len bijzetten om de punten binnen te halen.

Na zeven minuten spelen werd het eerste en te-
vens enige doelpunt gescoord uit een voorzet van
den linksbuiten. Zandvoort heeft ettelijke aanval-
len ondernomen, maar de al te fors spelende ach-
terhoede van Ripperda wist stand te houden. De
voorhoede van Ripperda kreeg al evenmin kans om
de verdediging van Zandvoort te passeren. In de
laatste dertig minuten kwam Ripperda fanatiek
opzetten om toch nog een gelijk spel te forceren,
maar echter zonder succes. Onder grote spanning
verstreken de laatste minuten. Het einde bracht
dan ook een zwaai' bevochten 1-0 overwinning voor
Zandvoort. Doordat Kinheim en Beverwijk beiden
verloren bezet Zandvoort momenteel de eerste
plaats. De stand luidt als volgt:
Zandvoort 8 5 2 l 12 21—11
Schoten 8 6 O 2 12 25—16
Kinheim 8 5 2 l 12 23—17
Beverwijk 8 5 l 2 11 29—14
Santpoort 6 4 1 1 9 18—12
D . E . M . 6 3 1 2 7 21—13
Bloemendaal 7 2 2 3 6 11—20
T . Y . B . B . 8 2 2 4 6 15—22
Ripperda 8 2 0 6 4 16—16
Zeemeeuwen 8 1 0 7 2 12—34
Onze Gezellen 7 0 1 6 l 8—24

Zandvoort 2 heeft niet onverdienstelijk gespeeld
en een gelijk spel tegen WMS 2 is geen slecht re-
sultaat. De uitslag was 1-1.

Zandvoort 3, die in de competitie nog niet veel
heeft gepresteerd, won met 5-3 van het sterke
DSK om de Stads-Editie-beker.

Zowel Zandvoort 4 als de junioren b boekten een
nederlaag. Het vierde verloor met 3-1 van Hillinen
4 terwijl junioren b met 4-2 in de minderheid bleef
tegen Heemstede junioren.

Zandvoort l heeft a.s. Zondag vrijaf voor de coni-
petitie. Om toch in training te bhjven wordt uit te-
gen HFC l een vriendschappelijke wedstrijd ge-
speeld.

Zandvoort 2 speelt wederom thuis voor de com-
petitie. Nu komt DWS 4 op bezoek. Daar he.t twee-
de nog geenszins uit de running is belooft het een
spannende wedstrijd te worden. Deze wedstrijd
vangt aan om 2 uur.

Het volledige programma luidt aldus:
HFC l—Zandvoort l, 2 uur (vriendschappelijk).
Zandvoort 2—DWS 4, 2 uur.
Zandvoort 3—Haarlem 3a, 11 uur.
Zandvoort 4^-RCH 8, 11 uur.
Zandvoort jun. a—Schoten b, l uur.
Haarlem jun. e—Zandvoort jun. b, 11 uur.

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2 Telef. 2358
Uitslagen van Zondag 1.1.:

Zeemeeuwen l—Schoten l, 2-6.
WA 2—Zeemeeuwen 2, 4-5.
DEM 2—Zeemeeuwen 3, 3-1, St.-Ed. beker.
Zeemeeuwen 4—Ripperda 4, 5-2.
Zeemeeuwen jun.—RCH d jun., 13-0.

Aclspirarit en-competitie:
VVH-Zeemeeuwen, 2-2.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Bloemendaal l—Zeemeeuwen l, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—Bloemendaal 2, 2 uur.
Spaarnevogels 3—Zeemeeuwen 4, 11 uur.
SV '34—Zeemeeuwen 5, 11 uur.
Zeemeeuwen jun.—Bloemendaal c jun., 11 uur.

Adspirantcn-competitie:
Zeemeeuwen-Halfweg b, 3 uur.
Heren van het vijfde elftal, het terrein van de

SV '34 is gelegen in het Heemsteedse Sportpark.
Waar voor de beide plaatselijke eerste elftallen
geen thuiswedstrijden zvjn vastgesteld is er nu een
prachtige gelegenheid met het spel der reserve elf-
tallen kennis te maken. Een klein ente*» van 18 et

(alles inbegrepen) zal geheven worden.
A.s. Maandagavond 7.30 uur bestuursvergadering

ten huize van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 08

De jaarlijkse gymnastiekwedstrijden voor dames
en heren zullen in de maand Januari plaats vin-
den, terwijl voor de adspiranten nog geen beslis-
sing genomen is. Wij verwachten een zo groot mo-
gelijke deelname, waarvoor de volgende week de
opgave reeds kan geschieden. Dames en heren, wij
rekenen op Uu

De voorbereidingen voor de Sint-Nicolaas-mid-
dag op Zondag 8 Dec. a.s. in Groot-Badhuis zijn
nu bijna ten einde. De commissie heeft beslag we-
ten te leggen op een drietal personen, welke de
aanwezigen op aangename wijze met goochelen,
jongleren, buikspreken en dergelijke zullen bezig-
houden, terwijl ook St.-Nicolaas met zijn knecht
de middag komen bijwonen. Zoals reeds bekend
werd gemaakt moet iedereen in het bezit zijn van
een toegangsbewijs, waarvoor bij de leden de con-
tributie-kaarten zullen dienen, terwijl donateurs en
familieleden introductiekaarten a ƒ 0,30 kunnen
aanvragen.

Spoed U met aanvragen!! Laat het een echte
OSS-middag worden.

In verband met de steeds terugkerende moeilijk-
heden is de oudste meisjes-les (Dinsdagavond) ver-
zet naar: Woensdagavond van 7-8.15 uur, waardoor
de heren eerst om 8.15 kunnen beginnen.

HANDBALAFDELÏNG O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Uitslagen van Zondag j.l.:

Heren: Achilles-OSS, 7-6.
Dames: OSS-Rapiditas 2, 4—1.
De heren hebben een prettige wedstrijd gespeeld.

Maar daar ze maar met 9 lieren speelden, konden
ze het niet tot e'en overwinning brengen. Heren,
zorg steeds dat u voltallig bent en houdt de kleu-
ren van OSS hoog.

De dames hebben weer een glorievolle wedstrijd
gespeeld en het .was een lust om te zien, dat het
samenspel steeds beter wordt, en gezien de laatste
overwinning, kunnen we van de dames nog veel
verwachten. En daarom, bezoekt trouw de indoor-
tr aining-avonden.

De laatste commissievergadering besloot een trai-
ner aan te stellen en wel de heer J. Duif, zelf eer-
ste klas Handbalspeler.

Dus, dames en heren bezoek trouw de indoor-
training-avonden en elk toekomstig lid is welkom.

CHR. JONGEMANNENVEKENIGING

De twee afgevaardigden hebben op waardige wij-
ze op de Ringvergadering de eer van Zandvoort
hoog gehouden. S. v.d. Geer slaagde er zelfs, als
jongste deelnemer, in, de tweede prijs te behalen!

A.s. Zaterdag vindt weer de bestuursvergadering
plaats, aangezien twee bestuursleden hebben moe-
ten aftreden. Verder staat op het programma een
beroepspraatje over een drukkerij en hersengym-
nastiek-wedstrijden.

Besloten is een cursus Nederlands onder leiding
van mej. Buurt en een declameercursus, geleid
door den heer v.d. Waals, te organiseren. Liefheb-
bers, die geen lid zijn van de C.J.M.V., kunnen in
beperkt aantal hieraan deelnemen en gelieven zich
mee de leider in verbinding te stellen.

MOND- EN ACCOBDEONVEK. „EXCELSIOR"

Woensdag j.l. was er weer een prachtige opkomst.
Het was zelfs zo goed, dat wij nog stoelen moesten
bijzetten.

Leden van Excelsior, laat dat nog beter worden,
dan komt de oude gezelligheid vanzelf weer terug.

Nieuwe leden kunnen zich nog altijd aanmelden
op de repetitie-avond.

Woensdag 7 uur accordeons; 8 uur mondaccor-
deons.

Besprekingen zijn gaande voor een e.v.t. te geven
uitvoering.

Laat vooral iedereen op tijd zyn, dan kunnen wij
ook op tijd beginnen.

Ons vaandel is weer twee medailles rijker: de
prijzen, behaald in September in Amsterdam.

Enige foto's zijn nog over, verkrijgbaar bij de se-
cretaris C. Koper, Koningstraat 79.

ZO DONKER ALS DE NACHT,
TOCH VEILIG THUISGEBRACHT!

Aangemoedigd door het succes, in de grote ste-
den daarmee bereikt, hebben enige Zandvoortse
jongelui besloten, met ingang van Zaterdag 23 No-
vember, ook hier ter plaatse een escortedienst op
te richten. ledere avond tussen half acht en half
elf ('s Zaterdags half twaalf) zijn zij bereid, hun
medeburgers door de verduisterde straten naar
ieder gewenst punt te brengen, uitgerust rnet een
paraplu en een zaklantaarn. De autoriteiten be-
tuigden reeds hun instemming met dit plan, o.a.
door de Oude Bewaarschool hiervoor beschikbaar
te stellen. Aan het publiek wordt verzocht, op de
volgende punten hun medewerking te verlenen.

1. Om met hun gids niet over politiek te praten,
aangezien de dienst een strikt neutraal standpunt
inneemt;

2. Om op te willen letten, dat de geleider op de
jasrevers het woord „leidsman" draagt; deze speld-
jes zullen pas in de loop van de volgende week ge-
reedkomen, zodat deze regel de eerste drie dagen
nog' niet geldt;

3. Indien mogelijk, één dag te voren te berich-
ten, waar en hoe laat men wenst gehaald en ge-
bracht te worden, omdat op bepaalde dagen pproe-
pen van een groter aantal gidsen noodzakelijk zou
kunnen zijn;

4. 's Avonds geen fietsen e.d. buiten te laten
staan, omdat deze in het donker niet te onder-
scheideii zijn.

Jongelui, die zich nog als gids beschikbaar wil-
len stellen, kunnen zich Zaterdag 23 Nov., tussen
half vier en half vijf aanmelden in de Oude Be-
waarschool.

Voortaan kan dus iedereen weer rustig visites af-
leggen: slechts één berichtje naar de post (telef.
2524) in de Oude Bewaarschool en U wordt keurig
thuisbezorgd door „Uw leidsman1'.



DE KOK
bezorgt U thuis;

Zondag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vi Gcbr. Patrijs met Ponunes
frites ƒ 1,25.
Gebr. Haas, Konijn, Eendvogel
net Pommes frites,

Kip met kerry en rijst.

Zuurkool met Eisbein.

Nassi goreng.

C KEUR Jr.
ZEESTRAAT 51, TELEFOON 2023

DE VRIJGEZELLENBOND.
Onder auspiciën van het Comité van de samen-

werkende toneelverenigingen alhier, gaf „De Scha-
kel" Zondagavond in Groot-Badhuis haar eerste
opvoering met het blijspel „De Vrijgezellenbond"
in vier bedrijven van Ludwig Fulda.

Het deed ons goed te zien dat de grote zaal bijna
geheel bezet was en de moeite beloond is om, on-
danks de tijdsomstandigheden het Zandvoortse pu-
bliek toch iets te brengen.

De heer K. Visser opende de acond met een.
woord van welkom, in 't bijzonder Burgemeester
Van Alphen, en zou de moeilijkheden maar niet
schetsen, waar zij mee te kampen hebben gehad.

En. dat er moeilijkheden moeten geweest zijn is
zeker; dit was jammer genoeg, kennelijk zichtbaar
aan het snel.

Bijna zouden we zeggen, dat „De Schakel" Zon-
dagavond haar debuut maakte; er werd op ner-
veuze wijze gespeeld, met het gevolg, dat verschil-
tende speelsters en spelers over hun eigen woorden
vielen, wat erg storend was en hiaten in het spel
veroorzaakte.

Misschien zijn we, doordat de keuze van het stuk,
wat de inhoud betreft, ons niet bekoren kan, te
critisch. Doch de Schakel kan beter.

De verhandeling van het stuk is in 't kort:
De heer Hildering als Bruno Martens ontvangt

op zijn vrijgezellenkamer zijn vrienden, die na el-
kaar met de mededeling komen, dat ze zich
verloofd hebben. Telkens is dat .voor hem als een
donderslag bij heldere hemel. Het loopt zo ver, dat
zelfs zijn trouwe huisknecht met dezelfde bood-
schap aankomt en trouwt met zijn keukenmeid.
Zich geheel eenzaam voelende, krijgt Amor hem
eindelijk ook te pakken en beleven wij aan het
slot van het stuk een „happy end", de verloving van
Bruno Martens met zijn snelschrijfsters, Dora Lenz,
welke rol door mevr. Tony van der Storm werd ge-
speeld.

De kamer van den vrijgezel Bruno Martens ziet
er keurig uit, niets geen vrijgezellenkamer. Hij voelt
zich er dan ook erg 'thuis en maakt het zich ge-
makkelijk, door lang slapen, nietsdoen en zich la-
ten bedienen dqor zijn huisknecht Stephan, de
heer P. Keur, die zyn rol tot het einde als een van
de beste vervulde.

In het begin vlotte het spel van Bruno niet erg,
doch kreeg met als tegenspeler, zijn vriend Heinz
Hagendoorn, de heer A. van Hemert, zijn evenwicht
terug.

De heer van Hemert speelde op gemakkelijke wij-
ze en redde in verschillende moeilijke situaties.

De heer Joop Piehof als Philip Winkler, speelde
enigszins overdreven, doch beeldde op zichzelf een
goed type uit.

De heer C. Bruijnzeel als Waldeman Scholz ken-
de zijn rol uitstekend, doch vergat daardoor dikwijls
„spel" te geven, en werd het meer „rollezen".

Mevr. Tony van der Storm had een gemakkelijke
rol en speelde deze op de haar eigen wijze, die „af"
genoemd kan worden.

Mevr. A. van Kampen en mevr. A. Kraaijenoord
gaven de indruk niet rolvast te zijn waardoor het
spel steeds onnodig onderbroken werd, juist waar
actie in het spel moest komen.

Mevr. J. Dinnewet-de Jong was dan eens een lief-
tallig en dan eens een vinnig en aanstellerig vrouw-
tje, wat haar zeer goed af ging.

Een woord van lof over de toneel-aankleding met
op de achtergrond de tuin, dat er smaakvol uitzag.

Bijna zouden we schrijven: na afloop volgde een
gezellig bal onder leiding van doch dit is voor-
lopig geweest.

Ger. ten Bach.

MEVROUW, Weet u waar u de
fijnste boter, kaas en eieren

haalt? In de
KAAS- EN EIERMIJN

van TH. VAN HAASTRECHT
SJWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

NIEUWE ZAAK.
Zaterdag 23 Nov. zal door den heer P. H. Terol

„'t Verkoopbureau" van gasapparaten, haarden,
radio's, stofzuigers, enz. in perceel Grote' Krocht 19
geopend worden.

Deze zaak zal groots opgezet worden en de ver-
koop van alle soorten gasapparaten zal in samen-
werking gaan met de Plaatselijke Bond van Lood-
gieters en in huurkoop via het Gemeente Gasbe-
drijf.

Speciale aandacht is tevens besteed aan de afde-
ling kolenverwarming, waarvan de prachtige col-
lectie Inventa- en Jaarsma-haarden en haard-
kachels getuigt.

Noodkachels zijn er vanzelfsprekend ook voor-
handen, die, gezien de tijdsomstandigheden zeker
hun weg zullen vinden.

De stofzuiger, de onmisbare hulp voor de moder-
ne huisvrouw is eveneens niet vergeten.

Aan de afdeling radio is alle mogelijke zorg be-
steed. Rustig eri gezellig kopen is hierbij het pa-
rool en 't Verkoopbureau zal hiermee ongetwijfeld
succes boeken.

Het mag dan ook gezegd worden, dat Zandvoort
aan de Grote Krocht een pracht-zaak rijker is ge-
worden en waar men mede door de ervaring van
den heer P. H. Terol van een uitstekende service
verzekerd kan zijn..

GOEDKOOP SMULLEN.
Dat is iets wat er bij ieder in gaat.
Volgende week Donderdag wordt te Zandvoort

een particuliere „Centrale keuken" geopend waar
men voor enige dubbeltjes een heerlijke maaltijd
kan ontvangen, hetzij dat U het afhaalt of tegen
een billijke vergoeding thuis bezorgd kunt krijgen.

Voor goede bereiding en gebruik van Ie klas in-
grediënten wordt ingestaan.

Wie nadere bijzonderheden wil weten, leze de ad-
vertentie in dit blad.
DAMES, Stelt U prijs op een

goed verzorgd kapsel
Dan is Uw adres:

TO DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - Telefoon 2371.

STROOMLOZE PERMANENT
Geheel compleet f 1.95

Sint Nicolaas
was deze week reeds bij ons en

howondertle onze grote sortering
Doe daarom vroegtijdig Uw bestellingen. Doe een keuze uit onder-
staande 'toestellen; geen beter Sint Nlcolaascadeau.

19404941, vanaf f 97,50 • Philip»
Prachtige modellen 9 E 1*1*68»
Vraagt vrijblijvend demonstratie. "~" __ _v? • Mende
Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kachels

M O D E R N E L A M P E K A P P E N
vanaf f 3,75

Schemerlampen, leeslampen, wand- en pianolamp-
j es, stofzuigers, electrische strijkbouten, electrische
theelichtjes enz. enz.

VERDUISTERINGSPAPIER, per meter
150 cm breed! 15 et 75 cm breed 8 cfc
100 cm breed 10 et 50 cm breed 6 cfc
PUNAISES, per doosje 2i/2 et
VEBDUISTEBINGSKAPJES 9—15—20 cfc
VEBDUISTERINGS-SPLENDOB-LAMPEN 75 et

Alle soorten Zaklantaarns en Batt&rijen.

Regenpijpen
Puntvrij

«v

S

«M " HENK SCHUILENBURGAmsterdammer
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

WILT U
een eigen gehandwerkt kleed of iets derge-
lijks voor

St<~NICOLAAS~CADEAU
maken, ga dan nu reeds uw inkopen doen!

Magazijn „LIBELLE"
heeft een uitgebreide ikeuze en steeds iets aparts.
Dames-, heren- en kinderhandschoenen, Sjaals in
wol, zijde en georgette, Handwerkkleden.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie Glas, Porcelein en Aardewerk.

GROTE KROCHT 11 TELEFOON 3754

••••••••••••«••••••••••nnni
• Sterke
S kinderschoentjes
"" in zwart, bruin en lak, en

Warme _

kinderpan tof f eitjes E
Schoenhandel _
Cm do Vries |

• Haltestraat 55, telefoon 2851 •
Ie klas reparatie-inrichting
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WAT WILT U
nu nog mooier cadeau geven, dan wat u vinden
kunt in de bekende zaak van WATERDRINKER?
TT vindt er een mooie collectie koperen voorwerpen»
porselein, wandborden, tinnen snuisterijen, thee-
stoven, staartklok, wandlusters, Indische voorwer-
pen, mooie vazen, paraplubakken, poefs, clubs.
En wat al niet meer! Een bezoek waard, als u iets
cadeau wilt geven!

N, V* S* Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

W* KLIJN Jr*
Leraar Boekhouden M.O.
HO GE WEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

VERKOOPT nu UW

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waardel
bü H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

PASFOTO'S
voor

FOTO

persoonsbewijzen

PARALLELWEG 39

H eef t U een verg u n n i ng of stof
voor Mantel of Winterjas? Zo ja. Laat deze
dan maken bö „ HALEW |JN

Dames- en Herenkleding naar maat,
BOULEVARD DB FAVAUGE 20
Speciale Dames-kleermakerij.

Telef. 2292 Telef. 2292

P. Schipper koopt
gedeeltelijke of gehele inboedels
haarden, kachels, fornuizen en vaste wastafels,
hotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedels op billijke condities.
Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
schikbaar. >
Dagelijks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

T a n d h e e l k u n d i g I n s t i t u u t
Kostverlorenstraat 5 Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag van. 10—11.30 uur
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur
Donderdag n.m. 7—8.30 uur
Zaterdag n.m. 2—4 uur
en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
slecht passende gebitten

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Het van ouds bekende adres
ter plaatse.

Belast zich met het veilen van gehele en gedeelte-
iyke inboedels. Ook inkoop van goederen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen voor de volgen-
de veiling.

Privé-adres: Haltestraat 32a

't Wonder van Zandvoort
Swaluëstraat 9 en
Haltestraat 7
Telefoon 2418

Wij zijn er in geslaagd voor de a.s. Sint. Nicolaas

een pracht collectie speelgoederen
te brengen, zoals Blokkendozen, Bouwdozen, Ram-
melblokken, Sporen, Auto's, Trommels, Poppen,
Pornuisjes enz.

Pracht collectie LUXE ARTIKELEN
Ziet onze etalages

Linnenbanken, Rooktafels met Leeslamp, Lectuur -
bakken, Borstelhangers, Wandschemerlampjes, Ta-
fel-, Thee- en ontbijtserviezen, Drinkserviezen,
Koekschalen, prima lederen Damestassen, Sohool-
tassen, actetassen, en ook onze bekende Sola-artike-
len, Cassettes, Naamlepeltjes, Trekkers, enz.

NU ALLEN

Radio-Centrale!
Want na 7.15 uur krijgt u dan toch de
programma's der Nederl. Omroep-
Verenigingen.

Wij beschikken over een extra
telef.verbïnding met de studio's
Radio-ontvang-toestellen kunnen, hier-
op ook aangesloten worden.

Contributie 50 cent per week
of f 2.— per -maand

Zandvoortse Radio-Centrale
Koninginneweg 19 Telef. 2688

ffrCredo Canto*'
heeft de repetities hervat
des Dinsdags in het gebouw

BRUGSTRAAT 15
onder leiding van zijn dirigent Pelix de
Nobel, des avonds va» 7.45 tot 9.45 uur.

Nog enkele zangeressen en zangers gevraagd.
Aanmelding s.v.p. des avonds aan de zaal of
bij Mevr. van der Vliet, Brederodestraat 46.

To huur of te koop
1. Huurovername: MODERN HUIS, nette stand

bev. 5 kamers, keuken, balcon v. en a., ƒ 42,50
per maand.

2. GROOT HUIS, uitzicht op zee, p. m. ƒ 45.—
3. GROOT HUIS, Brederodestr. duinz. p.m. 42,50
4. GROOT HUIS, Brederodestr., duinz., p.m. ƒ 45
5. GROOT HUIS, Brederodestr., centr. verwar-

ming, koopprijs billijk.
6. ONG. HUIS, nieuwbouw, huurovername,

- per maand ƒ 35,—
7. ONG. BENEDENHUIS, foev. 4 kam., keuken,

schuur, per week ƒ 5,75
8. ONG. BOVENHUIS, bev. 4 kamers, keuken,

grote zolder, per week ƒ 5,50
9. ONG. BENEDENHUIS, bev. 4 kamers, keuken,

serre, per week ƒ 5,—
10. BOVENHUIS, bev. 4 kamers, keuken, gr. zol-

der met Slaapkamers, per week. ƒ 5,—
11. ONG. BOVENHUIZKN, keus uit drie, Zeesfcr.

per maand ƒ 27,50
12. ONG. VRIJ HUIS, bev. 5 kamers, 2 keukens,

per weeK ƒ 6,—
13. ONG. BOVENHUIS, bev. 4 kamers, gr. balcon.

per week ƒ 4,—
14. ONG. VRIJ HUIS, centr. dorp, geheel verb.

per week ƒ 6,—
15. WINKELHUIS, Brederodestraat, huur n.o.t.
16. WINKELHUIS, Haltestraat Biet veel ruimte,

per week ƒ 12,—
17. Verschillende grote Percelen voor PENSION.

Huur nader over een te komen.
18. MODERN BOVENHUIS, Haltestraat, toevatt.

6 kamers, per maand ƒ 27,50
19. VRIJSTAANDE VILLA, Brederodestr. te koop

of te huur. Prijs billijk.
20. 2 PERCELEN aan de Brederodestr., duinzijde

te huur of te koop. Prijs n.o.t.
Agent van de Haarlemse Brandverzekering Mij.

Solide Maatschappij, Billijke premie.
Vraagt zonder verplichting ons eens de premie.

Makotaar W. Paap
ZEESTRAAT 14 - Telefoon 2965.

A* HOFMAN
TANDTECHNIKER

Kostverlorenstraat 29
voorheen Zeestraat

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in t
bekende SigarenmagaziJn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

I. J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst
Klps Leverworst
Tongeworst
Bloedworst

Leverworst
Paarderookvlees
Osserookvlees
Schouderham
enz. enz.

JUBILEUM G. WEBEK.
Bij het verschijnen van dit blad op 22 November

is het 25 jaar geleden dat de heer G. Weber, Jan
Steenstraat 8 in dienst trad bij het Provinciaal
Electriciteitsbedrijf van Noordholland. Waar de
heer Weber in onze gemeente een algemene be-
kendheid geniet zal het hem zeker op deze' dag
niet aan blijken van belangstelling ontbreken.

Bij zijn huldiging ten kantore aan de Zandvoort-
selaan waren vele vooraanstaande leden van het
bedrijf aanwezig, waarbij hij op hartelijke wijze
werd toegesproken en hem enige cadeaux als aan-
denlsen werden, aangeboden.

LUXE DOZEN en MAPPEN DAMESPOST. Zowel
bedrukt als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobclstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 8507



« G e t r o u w d :
ANTHON E. RUYS Jr.

en
KITA DENKERS

:Zandvoort, 15 Nov. 1940

De Heer en Mevrouw
.Ruys-Denkers zeggen,
mede namens wederzijdse
•ouders, hartelijk dank
•voor de vele blijken van
toelangstelling welke zij

'bij hun huwelijk mochten
ondervinden.
-Amsterdam,

Minervalaan 46

'GEVRAAGD voor direct
•of later

NET MEISJE
• 8.30-2.30 uur. Aanmelden
.v. Kinsbergenstraat 11.

'Van particulier te koop
'gevraagd: Mooie brillan-
tten RING, OORKNOP-

'PEN en BROCHE of
HANGER.
Br. bur. Zandv. Courant
'Gertenbachs Drukkerij
-ond. no 41211 (in de bus)

TB HUUR: HUISJE voor
klein gezin.
Te bevr. Smedestraat 11

TE.KOOP GEVRAAGD:
GRAMOFOONPLATEN

bijvoorkeur klassieke of
Ital. zang, electrisoh op-
jenomen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

ond. no 41216 (in de bus)

GEVRAAGD:
door E. H. Brokmeier,
Haltestraat 50
EEN JUFFROUW voor
Winkel en Kantoor.
Uitsluitend schriftelijke
sollicitaties met opgave
van verlangd salaris aan
bovengenoemd adres.

BIEDT ZICH. AAN:
NET MEISJE

leeft. 35 jaar, liefst voor
dag en nacht, anders v.d.
dag, per l Dec. in Zand-
voort of omgeving. Goede
behandeling boven toog
loon.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41213 (in de bus)

Jonge weduwe zoekt
LEUKE VRIENDIN

Br. met. voll. lid. onder
no. 41214 (in de bus)
Gertenbachs Drukkerij

BIEDT ZICH AAN:
FLINK MEISJE, 17 jaar,
-voor hele of halve dagen.
-Adres te bevragen bur.
v.d. Zandvoortse Courant
<3ertenbachs Drukkerij "

TE KOOP: tweede hands
DAMESFIETS, Allwea-
ther, nieuwe „Dunlop"-
binnen- buitenbanden en

-2» goed als nieuwe
CHROME TOURFIETS.
Tezamen ƒ 66,-, uiterst.
:Bos, Gr. Krocht, Rijwiel-
'handel.

BIEDT ZICH AAN:
HULP in de HUISHOTJ-
JMNG voor hele dagen,
*ook genegen in winkel te
helpen.
Br. bur. Zandv. Courant
<3ertenbachs Drukkerij
ond. no 41212 (in de bus)

TE KOOP:
TRAPLOPER (cocos)

zo goed als nieuw. Te
bevr.: Koptverlorenstr. 65

TE KOOP: zo goed als
nieuw:

Z LUIDSPREKERS
met klankregelaars, ƒ 6,-
per stuk.
De Best, Koninginnew.29

Aan dansclubje kunnen
NOG ENIGE PAREN

(gegoede stand) deelne-
men.
Br. Zanüvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij *
ond. no 41215 (in de bus)

VERLOREN: zwart witte
BEER. Terug te bezorgen
tegen beloning: Van O]-
denbarneveldstraat 10.

AANGEBODEN enige
MEUBELEN,

o.a. haardkachel, pendule
stoelen, 4 branders Ho-
manfornuis enz.
Gr. Krocht 26, winkel.

WEDER TE HUUR we-
gens teleurstelling:
2 KAMERS met keuken,
groot zonnig plat, ƒ 2,50
Braam, Paradü'sweg 18.

Ik heb een verhuizing v.
A'dara naar Zandvoort;
zoek TERUGVRACHT n.
Amsterdam, Telef. 2181
Zandvoort.

BALLET-CLUB
•voor meisjes van 10-14 jr
Dansstudio mevr. L. Or-
godet, Kostverlorenstr. 36
Telef. 2079.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhuissingel 122 bij zyi-
brug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz. enz. geldt nog steeds
-de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

TE HUUR GEVRAAGD
VRIJST. GEM HUIS

ƒ 40 a ƒ 50 per naaanc
op jaarcontract. Liefstbi;
het strand.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41217 (in de bus)

DAT HAO.U HIBT BEDACHT
dat u«r »cho«n«l«» «*•
|l]„, 01» n l e u «r *«">*»»worden geroparaerd. D«
IX het werk. S«t ««n <••£)
«.lijk» ...oho.omak»^
maakt.

SCHÖËNMAKERU

Telefoon 2289

Vrijwillige Verkoping
Zandvoortselaan nrs- 50 t.m. 56

Zandvoort
De notarissen M. E. A. v. Oppen te Heemstede en
A. G. A. Bührs te Amsterdam, zullen Woensdag
11 December 1940, des nam. 2 uur, in „Ons Huis" te
3andvoort aan het Dorpsplein

Publiek verkopen :
Vier WOONHUIZEN met ruime indeling aan
de Zandvoortselaan nrs. 50, 52, 54 en 56 te
Zandvoort met het eeuwigdurende recht van
erfpacht van de grond aldaar; kad. Zandvoort
Sectie A nrs. 3500 t.m. 3503, groot resp. 2,71

-Are; 2,57 Are; 4,03 Are; 2,99 Are.
Voorzien van gas, electr. licht en waterl.

"Perc. ZandvJaan nrs. 50, 52 en 56 resp. verhuurd
voor ƒ 35,—, ƒ 45,— en ƒ 37,- per maand; perc. nr.
54 vrü van huur, (bij aankoop is géén jaar extra

• canon verschuldigd).
"Erfpachtscanon resp. ƒ80,—, ƒ 80,—, ƒ 100 per jaar.
Voorts hebben kopers het recht (tot l Juni 1941)
de ondergrond aan te kopen voor 21 maal de jaar-
mkse canon.
JVanv. bij bet. vóór of op 27 Dec. 1940.
.'Bezichtiging Dinsdags en Donderdags 2-4 uur.

Inl. ten kant. notarissen voorn. Heerenweg 143
•Heemstede en Keizersgracht 776 Amsterdam.

ZD3 UITGEBREDDE BttJETTEN.

Inmiddels .uit de hand te koop.
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'ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
• OPBERGMAPPEN 15 cent.

Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Dcursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507
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Warme Zonder bon

in leder, im. suède,
fluweel, kameelhaar. pantoffels Geen zdohtzendingen.

Grote Krocht 13
Telefoon 2106

Schoenenmagazijn

ALPH. SPRENGERS

ATTENTIE l

ALLE SLAGERS
van Zandvoort maken bekend, dat hun winkels
elke dag NA 6 UTJR en des

Maandags na 2 uur gesloten
zullen zijn.

V^^^JK.1^J-1 JL A JCfl-N kopen is een zaak van

VERTROUWEN
Wij hebben een uitgebreide sortering voor Slanke
en Corpulente figuren.
In BUSTEHOUDERS de nieuwste snufjes.
Al deze artikelen zijn puntvrij. - Ziet de etalages.

Onze sortering KOUSEN is ZEER GROOT
HET KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34, Telefoon 2931.
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Voor de a.s.

SINT NICOLAAS
kunnen wij u nog leveren geheel vrij van distributie

(dus zonder punten of speciale vergunning)

Zuiver wollen handgeweven en velvet
TAFELKLEDEN
SCHOORSTEEN- en
DRESSOIRLOPERS

OVERGORDIJNSTOF
ook geschikt voor
TOCHTDEKENS

Voorts:

Verder:

TAFEL-, THEE- en
ONTBIJTSER.VIEZEN
LADENKASTEN
GEBAKSTELLEN
BONBONSCHAALTJES
MESSENLEGGERS
KELKENBAKJES
GLASSERVIEZEN

DAMESTASSEN
PORTEMONNAIES

KOFFERS
ACTETASSEN

H. PASVEER
HALTESTRAAT 27
Telefoon 2810
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THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 22 Nov. tot en met Maandag 25 Nov.
4 Dagen! 4 Opvoeringen van een film met daverend
tempo :Hans Albers in

ONDER GELE VLAG
'half 8 - iedere avond aanvang HALF ACHT!!!!
Een spannende avonturenfilm, zoals TT zelden ge-
zien hebt. U herinnert zich nog „F. P. l antwoordt
niet"? Ditmaal zal de film „Onder gele vlag" een
nog groter Verrassing voor U zijn. — Een technische
sensatiefilm van ongekende imponerende allure.
Verder een subliem bijprogramma.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Toegang boven de 18 jaar.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

DINSDAG 26, WOENSDAG 27 en DONDERDAG
28 NOV. half acht. 3 Dagen!
gafT DRIE POPULAIRE;VOORSTELLINGEN
Opvoering van de grote Hollandse succesfilm.:

DE JANTJES
* De film. welke in geheel ons land wederom met een

enorm succes vertoond wordt. De Jantjes is de film
welke U moet gaan zien.
Toegang boven 14 jaar.
Entree 30—54—75 cent.

Zondagmiddag' van 2-4 uur Familie-Matinee
opvoering van het grote amusante filmwerk

DE O N W E E R S T A A N B A R E
met Anny Ondra.
Een groot amusant filmwerk.
Entree 20-30-40 cent.

Attentie! Zondagmiddag van 4.30-6.30 uur:
opvoering van Hans Albers in

ONDER GELE V L A G
Dezelfde entreeprijzen als 's avonds.

Iedere avond voorstelling.
Aanvang der avondvoorstelling half acht

UITNODIGING tot een bezoek aan de

TENTOONSTELLING
van S C H I L D E R I J E N en T E K E N I N G E N
van mevr. CO CHEVALLD3R en mej. JO DE JONG
en
L E E R W E R K E N van Mej. TIEKI HEYDEMAN

van 24 NOV. tot 24 DEC. 1940 dagelijks van 2 tot 6 uur
Als St.-Nicolaasgeschenk een keur van handwerken en kunstnijverheid

WESTERSTRAAT 5 (bij het Schelpenplein)

KOOPT TIJDIG
Uw ,

SI Nicolaas-tjeschenketi
Met het oog op vroege winkelsluiting raden wij U
aan

niet te wachten tot het laatste moment!
DE WAAG heeft nog een uitgebreide sortering in
SHAWLS " " ~~~~
DASSEN,
OVERHEMDEN,
PEIGNOIRS,
KINDERBLOUSES
WOLLEN KINDER PULLOVERS,
HANDSCHOENEN,
KOUSEN,
WOLLEN ONDERBLOUSES,
BEDJASJES,
PYAMA'S,
NACHTHEMDEN,
BUSTEHOUDERS,
CORSETTEN,
TAFELGOEDEREN,

Nu Joint U rustig uw keuze doen!
Bovendien bij ƒ 20 bons f l,- aan goederen terug.

Manufacturenmagazjjn

„DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2087
EENS KLANT BLIJFT KLANT

DONDERDAG 28 NOV. WORDT GEOPEND

<6 pars*™,.Centrale keuken"
Benno-Heim. KOSTVERLORENSTRAAT 58 hk Kon .weg

Menu;
Donderdag 28 Nov.:
Vrijdag 29 Nov.: . .

hutspot
erwtensoep

Het ligt.in de bedoeling aanvankelijk 3 maal per
week, t.w. Dinsdags, Donderdags en Vrijdags

maaltijden verkrijgbaar te stellen a 25 cent per liter
Voor thuisbezorging wordt 10 et per gezin berekend.

Bü voldoende 'deelname is de keuken de gehele
week geopend.
Per 2 liter moet l vleesbon Cgeen vetbon) worden
ingeleverd, l Vleesbon geeft echter recht op 2x1
maaltijd op verschillende dagen (v. alleenst. pers.)

Maandag 25 en Dinsdag 26 Nov, van 10-12 en van 2-4
bestaat gelegenheid bestellingen op te geven en tevens
bonnen in te leveren, adres Benno Heim.

Voor prima kwaliteit en uitstekende verzorging
wordt ingestaan.

F. TERWEE & A. VAN DER VLIET.
Afhalen en thuisbezorging van 12—1.30 uur.

Haltestraat 11
Telefoon 2612

Ook des Zaterdags

is vanaf heden 's avonds

om 6 uur
gesloten

BBBBBBBBBBBBBBBBflflBflBflBBflBBflBflflBflBBBBBBBBBBBflflBfl
~ Neemt een g

Hoef üzerbriefje |
Meer geluk en volkomen betrouwbaar. a

Trekking 2 DGCGtnfoer i
Verkrijgbaar bij de Hoofdagenten:

C. Koorn, Stationsstraat 2
en verder bij Sigaren- •
magazijnen van den hr B

C. van Roon, Jan Snijersplein 9 SrSooy.^Haitestraat S
H. Zeepvat, Dr. Metzgerstraat 126 Zantvoort, stationsstr. •

en vele anderen8
«BBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÏ

VISITEKAARTJES?
Bestel ze nu reeds bij:

Gertenbachs Drukkerij Achterweg 1 Tel. 2135



Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension, en
Hotel-inventarissen.

N*V* S* Waterdrinker
V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.

Onze buitengewone ledenvergadering op 16 Nov.
j.l. is een hoogtepunt geworden In ons J.G.-jaar.

Vele belangstellenden maakten kennis met ons
werk en ons kunnen. Zij hebben genoten van de
dwaze in- en uitvallen van Adriaan en Olivier en
volgden met belangstelling het spel van den Sa-
tan, die Raynette van het goede trachtte af te hou-
den, maar tenslotte door de liefde overwonnen
werd.

Zondag 24 Nov. spreekt de heer A. Elffers Azn
voor ons over „Ons Geloof".

Wij zullen ook de bijzonderheden van de reis
naar Amsterdam op l December a.s. bespreken, zo-
dat aller aanwezigheid gewenst, is. De penning-
meester verzoekt alle leden de maandelijkse con-
tributie mee te nemen.

Willen allen, de nietverkochte boekjes en het
nog niet afgedragen geld a.s. Zondagmiddag mee-
brengen??

ZANDV. TONEELVERENIGING PHOENIX
Daar binnen korte tijd onze secretaris de heer

J. Hendriks naai- elders gaat vertrekken, kan hu
niet langer deze functie •waarnemen en is het se-
cretariaat der Phoenix overgegaan naar den heer
W. J. Geesing Jr., Bilderdjjkstraat 13, alhier.

Dit is een groot verlies voor onze vereniging, ge-
zien zijn prestaties als secretaris, waarnemend re-
gisseur en speler.

TOB-NIET-NIEUWS.
Doordat het dansverbod afgekondigd was, werd

Tob-niet bedreigd en zou onze uitstekend groeiende
club als een kaartenhuis ineen storten.

Toch niet! Het bestuur zette alle zeilen bij en
heeft sinds vorige week iedere Zaterdagavond van
8-11 uur voor haar leden gezellige bijeenkomsten
in huize Loefhoeck. Reeds vele leden hebben met
onze nieuwe avonden kennis gemaakt en zij waren
er buitengewoon enthousiast over, wel een bewü's,
dat zij zich geamuseerd hebben. Doch ook zij, die
wij nog niet zagen, zijn welkom en raden wij aan'
a.s. Zaterdag eens te komen kijken! Tob niet! Kom,
geniet!

Volgende week Zaterdagavond hebben we een
grote Sint Nicolaasavond met een uitstekend pro-
gramma, zoals een prima Show-band, de heer
Rostek als Radio-imitator, welbekend van de Bonte
Dinsdag-avondtreinen, The Hot Rascals, Tapdance
e.a. Een genotvolle avond kunt TJ zich verzekeren
dóór Zaterdagavond 30 Nov. a.s., aanvang 7 uur
naar de Loefhoeck te gaan. De toegangsprijs is zo
laag mogelijk gesteld.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar
de advertentie van de volgende week. Houdt TJw
avond vrij voor dit feest!

Kaarten zijn verkrijgbaar bij C. Schaap, Halte-
straat 7 en op de avond zelf aan de zaal van Loef-
hoeck. Aanvang 7 uur.

VRAGEN
op verzekeringsgebied

(In deze rubriek worden door de lezers van dit
blad aan de Redactie schriftelijk -gestelde vragen
kosteloos beantwoord. Indien schriftelijke beant-
woording verlangd wordt 7VS centspostzegel bij te
voegen).

J. B. te Z. — In vrijwel alle zs. maatschappij-
polissen (zoals ook de in TJw bezit zijnde polis er
een is) komt een bepaling voor dat ieder der par-
tijen de kosten van haar eigen expert draagt en
die van den arbiter voor gezamenlijke rekening
komen. Bij een verzekering op Beursconditiën ko-
men alle kosten van de schade-regeling voor reke-
ning van de maatschappij (en), hetgeen een van
de redenen is, waarom velen de Beurspolis prefe-
reren.

W. G. te Z. — De door U genoemde maatschappij
is goed. Wij "kunnen U het afsluiten van de voor-
gesteldê verzekering wel aanraden.

Benut TJw

VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrijgb. Tel. 2105

GODSDIENSTOEFENINGEN

f NE0. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 24 Nov. 10 uur: Ds. D. Crommelin. Zen-
-dingsdireetor.

nam. 4 uur: Ds. D. Tromp.
.van. 10.30 uur: de heer C. A. P. van Stipriaan

Luïscuis, hulpprediker. — Jeugddienst.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 24 Nov. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg boek Emmaweg.

Zondag 24 Nov. 10 uur: Dr. N. A. Waaning,
Ure van verootmoediging en gebed.
15 uur: Cand. J. van der Mije, hulpprediker te

Schagen.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 24 Nov. 10.30 uur: Ds. H. A. C. Snethlage
van Hillegersberg.

. Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHK.'GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spreker de heer Joh. H. van Oostveen, evangelist

te Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE
Vrijdag 22 Nov. aanv. v.d. Sabbath 5.15 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur; Leeroefening

half twee en Middagdienst kwart over twee.
Zaterdag 23 Nov. einde v.d. Sabbath 6.26 uur.
Bespreking van kerkelijke zaken: Zeestraat 40.

VISITEKAARTJES met enveloppen. Zowel bedrukt
als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

>S05Ms*Mr

ZATERDAG f3 UUR

OPENING van

't VERKOOPBUREAU
GROTE KROCHT 19
Telefoon 2558

van

w dienaar
mevrouw!

Dot h geen f ra ze, maar
dat betekent, dat de Erres
stofzuiger altijd voor U
klaar stoat om zijn werk
snel, goed en zonder sto-
ringen te doen.
Zijn reputatie van prima
Nederlands fabrikaat staat
U daar borg voor. Elk mo-
del staat in zijn prijsklasse
bovenaan. Vraagt demon-
stratie. Prijzen v. f 49.50 af

lasapparaten
Radio
Stofzuigers
Haarden
Kachels
Wasmachines

Erres stofzuigers
uii de Nederlandse
Erres Radiofabriek.

m uw kamer
De nieuwe Erres radiotoestellen,
ook de goedkoopste, hebben
dit jaar een geheel eigen dis-
tinctie, door de fraaie decoratie.
Daarbij zijn ze uitstekend' van
weergave en uitermate gemak-
kelijk af te stemmen. Wij komen
deze ultra-nieuwe Erres-vinding
graag voor U demonstreren.

11 rt;

WIJ NODIGEN U BELEEFD TOT EEN BEZOEK UIT

P. H. Terol
voorheen Acquisiteur Gem. Gasbedrijf

Denk nog eens terug aan J?e
vorige strenge wintert Die heeft
U heel wat aan brandstof ge-
kost Neem daarom tijdig de
zuinigste haardkachel, die U
krijgen kunt: de Inventa van
R.S. Stokvis. Wij laten U graag
de nieuwste modellen zien.

HAARDKACHELS

^

!
Ontvangen een pracht partij

GOUDREINETÏEN
voor winterprovisie

Kemp's Fruithandel
Kerkstraat 35, telefoon 2452

Mevr, Beatrix Noijora Treurniet
PIET HEINSTRAAT 7

Lerares in zang en viool
Diploma's Conservatorium, Amsterdam.
Geeft ook

piano- en ensemble-lessen
Bfflyke condities.

Nog steeds

PERMANENTEN
wij, trots alles duurder wordt

voor £ 1,50
t. VAN DER BIJL

HALTESTRAAT 32a - Telefoon 2092 ,„ , „.

is lekker, doch we verkopen het niet, maar
wel heerlijke , . , ,

MARSEPAIN
is lekker, doch we verkope
wel heerlijke ,

groenten, fruit en aardappelen
en het is voedzamer.
Stat Nicolaas rijdt bij ons elke dag met Ie
kwaliteit en verse waar.
Dus naar

Fa* v.h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889. . .

M l E P V A N E G E R E N
D a m e s kap ster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

VEILING van
diverse inboedels
op Donderdag 28 November

v.m. 10 uur in het veilinggebouw

DE WITTE ZWAAN, Gr. Krocht 20
w.o.: eiken slaapkamer-ameub., vele salon- en huis-
kamer-ameub., dressoirs, spiegelkasten, tafels, stoe-
len, divans, gordijnen, matting, ledikanten, bedden,
vloerkleden, haarden kachels, gasfornuis, porcelein
en wat verder os te - .

BEZICHTIGEN
Woensdag 27 Nov. 10 tot 4 uur
INLICHTINGEN DAGELIJKS.
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

VErLINGDIRECTIE

N*V» S. Waterdrinker

Rollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 meter lang,
grove en fflne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen'
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Schaakrubrïek
door HABRY BLOKKER.

Keres.
Elke schaker heeft wel eens een partij nagespeeld

van dezen jongen, onstuimigen en genialen speler.
Wie van TJ hem wel eens persoonlijk ontmoet of
gezien heeft, weet wat een bescheiden kalme jongen
hy is. Hij speelt evenwel zeer wisselvallig. Zo werd
hij, na zijn prachtig succes in het AVRO-tournooi.
(met Fine no. 1-2), te Moskou no. 12-13 in een.
kamp van achttien deelnemers.

Onderstaande partij is uit genoemd tournooi.

Keres, wit. Alatortseff Rusland, zwart.
Half-Slavisch.

1. d2-d4 d7-d5
2. c2—c4 c7-e6
3. Pgl-f3 Pg8-f6
4. e2-e3

Gebruikelijk is Pc3.
4 e7-e6
5. Lfl-d3 " a7-a6
6. 0—0 c6-c5
7. b2-b3 PbS-d7
8. Lel-b2

Keres speelt verrassend rustig en laat zwart
geheel ontwikkelen.

8
9. Pbl-C3

10. Ddl-e2
11. Tal-dl
12. e3-e4

b7-b6
Lc8-b7
Lf8-e7
0—0

Wit gaat het spel openen, maar zwart behoeft dit
niet te vrezen.

ELECTRICITEIT
|OP ELK GEBIEDl

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Vriendelijk verzoek
aan de . . - . . . .-

Zantivoortso ingozotenon
Door de Georganiseerde Middenstand van Zand-
voort wordt het publiek beleefd iverzocht,

hun inkopen zoveel mogelijk bij daglicht te doen
alsmede niet dan in uiterste noodzaak, op bezor-
ging bü avond aan te dringen.
VOORAL BIJ ZEER DONKERE AVONDEN

~^> LEVERT DE BEZORGING GROTE MOEILIJK-
HEDEN OP!!
Wel vertrouwende, dat iedereen zoveel mogelijk
hieraan zal willen medewerken,

De Gcorg. middenstand van Zandvoort.

12
13. Ld3 x c4
14. Lc4-d3
15. Pf3xd4

d5xc4!
b6-b5!
c5xd4
Pd7-e5

De zwarte opstelling is te verkiezen boven de witte.
16. Ld3-bl Dd8-b6
17. Pd4-c2 Le7-d6
18. Pc2--e3 Tf8-d8
19. Kgl-hl PeS-ge (belet f4)
20. Pe3-g4 Pf6xg4'
21. De2 x g4 Ld6-e5!'
22. h2-h4?

Keres kan zich niet meer beheersen na ztfn niet»
succesvolle opening en hy besluit tot een. niet ge-
rechtvaardigde aanval.

22
23. Dg4-h3
24. Tflxdl
25. Lb2-al
26.

Ta8—08'
TdSxdl
Db6xf2
h7-h5

Wit staat slecht en begaat nu een onbegrijpelijke-
fout.

26 LeSxal
Wit geeft op.

Ook sterren kunnen falen.
Hebt U een aardige partij? Stuurt hem op adres:

Blokker Junoplantsoen 54, Haarlem of Gertenbachs--
Drukkerij Achterweg l, Zandvoort.

DRUKWERK!! GERTENBACHS DRUKKERIJ
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs b\j vooruitbetaling te voldoen:
TOOT Zandvoorfc, per Jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoorfc, per jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers ƒ O.lü

Giro no. 9446

Uitgave (*ertenbachs Drukkerg Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer i 0,20

Btf contract en In de badgastenUjst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

GEMEENTELIJKE BUREATJX.
Met ingang van. Maandag 2 December a.s. zullen de
gemeentelijke bureaux worden geopend om half
tien.

REGELING VOOR DE ST. NICOLAASPERIODE.
In verband met het naderen van St. Nicolaas

wordt onder de aandacht van belanghebbenden ge-
bracht, dat voor het winkelbedrijf dan de volgende
regelingen zullen gelden.

WINKELSLtJITING.
Van 25 November tot en met 5 December mogen

alle winkels geopend zijn tot 10 uur n.m., behalve
op Zondag l December.

Uiteraard zal van deze regeling in de huidige
verduisteringsperiode slechts gebruik worden ge-
maakt, voorzover de omstandigheden van het ogen-
blik daartoe aanleiding geven.
'Voor Zondag l December geldt de bijzondere re-

geling niet omdat de Winkelsluitingswet voor dit
tijdvak geen afwijkingen van de Zondagssluiting
kent, behalve ..de gebruikelijke voor melkwinkels,
vis- en fruitwinkels en winkels in brood, banket,
suikerwerken, chocolade en consumptie-ys.

Voor verdere bijzonderheden zie aangeplakte be-
kendmakingen perceel Haltestraat 51 naast Gerten-
bachs Drukkerij.

Winterhulp Nederland
Aan de Ingezetenen der provincie

Noord-Holland.

De ondergetekenden, te zamen vormende de Ere-
commissie voor de provincie Noord-Holland van de
Stichting „Winterhulp Nederland", doen een beroep
op hun medeingezetenen in het gewest, om het doel
der Stichting — aan behoeftige Nederlandse staats-
taurgers zonder aanzien des persoons hulp en onder-
steuning te verschaffen — te helpen verwezenlijken.

Reeds aanstonds kunnen zij hiertoe medewerken
door hun krachtige steun te verlenen aan de Na-
tionale Collecte, welke op 29 en 30 November e.k.
in alle gemeenten zal worden gehouden. Niet alleen
door het betonen van milddadigheid, maar ook door
het aan de dag leggen van offervaardigheid.

Elke gift is nog geen offer.
En offers zyn nodig, zal niet slechts worden_voor-

zien in de dringendste behoeften van velen, maar zal
ook enige vreugde worden gebracht in de gezinnen
van talrijke medeburgers, wier leven van alle licht
en glans is ontbloot.

De ty'den zijn moeilijk en de eisen zyn vele.
Brengt niettemin uw offer met dezelfde blij-

moedigheid als waarmede het zal worden ontvan-
gen door allen, voor wie de Winterhulp een uit-
komst zal zijn.

Een "betere toekomst, als de vrede is hersteld en
de welvaart herleeft, moge U voor uw weldadig-
heidszin belonen

Mr. Dr. A. baron Röell,
Commissaris der provincie Noord-Holland,

Voorzitter.

Mr. A. A. Aberson, Bentveld; D. Blankevoort, Bloe-
mendaal; Mr. Dr. J. A. E. Buiskool, Schagen; Mr.
Dr. F. A. Byvoet, Haarlem; W. van Dok, Beverwyk;
W. J. R. Dreesmann, Amsterdam; Dr. M. D. Dijt,
Haarlem; J. Groen Azn, Alkmaar; Mevr. J. M. van
Kinschot-Dorhoufc Mees, Alkmaar; Dr. Th. Koot,
Haarlem; P. A. de Lange, Alkmaar; M. A. van
Leeuwen, Enkhuizen; G. H. de Marez Oyens JCzn,
Amsterdam-Z; A. C. Metzelaar, Amsterdam; A. W.
Michels, Haarlem; Mr. A. Moens, Beverwijk; Mevr.
J. van Nispen-van Wely, Heemstede; B. Peereboom,
Heemstede; S. Plekker, Heemstede; S. Prins Azn,
Bloemendaal; J. W. de Ruiter, Amsterdam-Z; Mej.
A. C. Schippers, Amsterdam; K. H. Tusenius,
IJmuiden; C. P. J. Verbeek, Hilversum; J. J. Ver-
faille, Den Helder; J. Versteeg, Monnikendam.

Het Bureau van den Provincialen Directeur, Mr.
A. J. Backer, is gevestigd aan het Kenaupark l, te
Haarlem, telefoon nr. 11916.

Gironummer 39.58.00,
Bankier: Incassobank Haarlem (Girono. 20060).

Steunt Onze wtraaËcollecte
door NEDERLAND

voor NEDERLAND
3O November

VORDERINGEN
DUITSCKE WEERMACHT

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat met ingang van Maan-
dag 2 December a.s. de zaken betreffende
bovengenoemde vorderingen niet meer ten
gemeentehuize worden behandeld, doch in
het

gebouw GROOTE KROCHT 10 (boven)
Telefoon 2450

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

Zandvoort, 28 November 1940.

ESCORTEDIENST.

Nu de escortedienst een week gefunctionneerd
heeft, kunnen we tot ons grote genoegen zeggen,
dat hier werkelijk in een behoefte voorzien is. Ver-
schillende keren maakten we byv. reeds mee, dat
verenigingen door de duisternis te kampen hadden
met een slechte opkomst, speciaal van de dames-
leden. Het bestuur stelde zich dan in verbinding
met „Uw leidsman" en wy zorgden voor een vei-
lige terugkeer in de ouderlijke woning, ook al was
die in Bentveld of Aerdenhout gelegen!

Teneinde by uitvoeringen een vlot verloop te
waarborgen, werd met den heer Koper, directeur
van theater Monopole, en den heer Kiefer, exploi-
tant van Groot Badhuis, de volgende regeling ge-
troffen: Aan den portier of de cassière geeft men
aan het begin even op, dat men een leidsman ver-
langt; tydens de voorstelling wordt de post in de
Oude Bewaarschool gewaarschuwd én na afloop
komen de gidsen hun klanten in de zaal afhalen.
Voortaan is dus het nachteiyk duister geen be-
zwaar meer, om film of toneelstuk by te wonen.
Voor de uitvoering van „Z.B.B.H.H." op Zondag
l December is reeds een dubbele bezetting opge-
roepen!

Ook schijnt er nog onzekerheid te bestaan over
de kosten, verbonden aan het begeleiden. In tegen-
stelling met de grote steden, waar voor iedere tocht
ƒ 0,25 in rekening gebracht wordt, werken wy in
principe geheel gratis. Maar bij de oprichting heb-
ben we speldjes, lantaarns e.'d. moeten aanschaf-
fen, zodat we het zeer op prys stellen, wanneer
men helpt, deze onkosten te bestryden door een
kleinigheid af te staan. Zo zouden bijv. verenigin-
gen; die onze hulp inroepen, voor alle leden geza-
meniyk iets kunnen storten.

Voortaan kent dus iedereen het parool: Bel op
no. 2524 en TT wordt keurig thuisgebracht!

Mogeiyk zyn er personen, die een oude bruikbare
paraplu over hebben, die zfi voor dit mooie doel
willen afstaan. De heer P. Kerkman Jr„ Kruisweg
20 zal deze gaarne in ontvangst nemen.

De NEDERLANDSE UNIE.
Het Gewesbehjk Secretariaat voor Noord-Holland

van de Nederlandse Unie te Haarlem heeft thans
voor Zandvoort ook een Plaatselijk Comité in het
leven geroepen, best. uit Mi'. J.H.J.Simons, voorzit-
ter; Mevr. J. J. M. van Groeningen-Holleman, se-
cretaresse-penningmeesteresse; J. W. Werkhoven,
Marnixstraat 5; Jb. Koper, Kruisstraat 16; J. Mole-
naar, Duinweg 27a, terwijl tot propagandaleider is
benoemd A. B. M. van Groeningen, Brederodestr.96.

Het secretariaat is gevestigd Brederodestraat 96
alwaar alle mogelijk propaganda-materiaal alsmede
alle verdere inlichtingen verstrekt zullen worden.

KINDERZEGELS EN PRENTBRIEFKAARTEN.

Wederom zullen van 2 December tot 6 Januari
kinderzegels en prentbl-iefkaarten verkocht wor-
den. De opbrengst is, zoals bekend zal zijn voor alle
Nederlandse instellingen, die zich belasten met de
verzorging van zieke, zwakke, dove, gebrekkige,
achterlijke en verwaarloosde kinderen van alle ge-
zindten. Onnodig te zeggen, dat deze instellingen
met ongekende zorgen te kampen hebben en dat
zij meer dan ooit gebaat zullen zijn bij een grote
opbrengst.

In aansluiting aan de thans geldende tarieven
verschijnen 5 zegels n.l.: U/., et (prijs 3 et), 2V„ et
(prys 5 et), 4 et (prijs 7 et), 5 et (prijs 8 et) en
7i/s et (prijs 11 et). De 12V, et zegel blijft dit jaar
achterwege; de complete serie kost dus 34 et. De
zegels blijven 5 jaar geldig. Het ontwerp is van D.
v. Gelder te Veere.

Tegelijk met de zegels worden de volgende kaar-
ten verkocht: een serie kaarten 5 stuks „Ons Land"
van Edzard Koning, prijs 35 et, twee losse kaarten
door Anton Pieck, prijs 7 et. Hiernaast worden sor-
teringen oude kaarten verkocht.

De kaarten en zegels zijn verkrijgbaar toy de
boekhandelaren Bakels, Lorenz, Aleven, Verloop,
Van Petegem, sigarenmagazijn Corona (Zeestraat)
en firma Steetskamp (Zandv.laan).

Mag ik deze verkoop nog eens speciaal by U aan-
bevelen?

W. L. VAN ALPHEN-V.d. VALK.
Zandvoort, November 1940.

HOOG EN LAAG WATER.

Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 30 Nov 4.56 5.11 10.41 10.59
Zondag l Dec 5.40 6.02 11.27 11.48
Maandag 2 Dec 6.23 6.49 0.09 0.34
Dinsdag 3 Dec 7.06 7.35 1.01 1.26
Woensdag 4 Dec 7.55 8.26 1.47 2.14
Donderdag 5 Dec 8.45 9.16 2.37 3.04
Vrijdag 6 Dec 9.34 10.14 3.24 4.01

BURGERLIJKE STAND

Opgave van 22 tot en met 28 Nov. 1940.

Geboren: Cora, dochter van C. J. Rekkers en van
T. Lammers, Kostverlorenstraat 106; Hendrik, zoon
van H. Terol en A. Postma, Noorderstraat 29; Jo-
hanua Magdalena, dochter van G. K. P. Kiel eii
van J. H. van Haaf, Boul. de Pavauge 29; Cornelis,
zoon van G. Kerkman en van S. Koper, Schelpen-
plein 15.

Gehuwd: C. Visser en B. Verhejj, Swaluëstraat 13
Overleden: Koper, Jannetje, oud 79 jaren, Swa-

luëstraat 1; Jellema, Peike, oud 57 jaren, Haar-
lemmerstraat 23.

JEUGDLUCHTVAARTCLUB ZANDVOORT.
Zaterdag a.s. geen clubmiddag. Woensdag is het

materiaal wel aanwezig, zodat we dan fiks kunnen
doorgaan met bouwen.

Wy mochten weer enige nieuwe leden boeken, zo-
dat het met onze club de goede kant opgaat.

.Dinsdag a.s. bestuursvergadering.

SPORT

VOETBAL

Zeemecuwen Z—Bloemendaal Z, 3—1.

In het begin leek het er in deze wedstrijd niet op,
dat het tweede niet de overwinning zou gaan strij-
ken. Bloemendaal was overtuigend sterker en de
achterhoede stond dan ook onder zware druk
Voorts was P. Hendrikse — de spil — niet op dree:
en kon zodoende de voorhoede niet aan het werfe
zetten. Verrassend was toet doelpunt, dat Zeemeeu-
wen 2 bij de eerste aanval — na ongeveer acht mi-
nuten spelens — wist te behalen via de voet van
den rechtsbuiten Molenaar (1-0). Toch bleven de
gasten sterk in de meerderheid en werd het Zee-
meeuwen-doel stevig bestookt. Na een half uur spe-
len kwamen de gastheren er beter in en wist de
linksbinnen A. Paap het tweede doelpunt te sco-
ren (2-0).

In de tweede helft wist de Bloemendaal-keepei
enige malen schitterend te redden, maar kon niet
voorkomen, dat Poots, die overigens slecht speelde
het derde doelpunt wist te maken (3—0.)

Bloemendaal 2 kreeg wegens hands door Sebregts
een strafschap te nemen, die tegen de lat gescho-
ten werd Tien minuten voor het einde wisten
de gasten uit een scrimmage het enige tegenpuntje
te scoren (3-1). Aanval op aanval werd nog op het
Zeemeeuwen-doel ondernomen, doch de achter-
hoede wist stand te houden.

Zeemeeuwen 2 staat nu nog één punt achter op
V.V.A. 2, die Zondagmiddag op eigen terrein met
3-1 wederom verloren.

BTederlands-Indiê'
DJ WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

voor het Koloniaal Instituut te Amsterdam.

De stand van de derde
Gesp.

6
8
9
6 .
9
9
8
9
8
9
9

Santpoort
Zandvoort
Schoten
D. K. M.
Beverwijk
Kinheim
Bloemendaal
T. Y. B. B.
Onze Gezellen
Ripperda
Zeemeeuweii

klasse B luidt nu als volgt:
gew. gel. verl. pnt .v.—t.

l 9 18—12
1 12 21—11
2 14 29—17
2 7 21—13
2 12 31—16
l 12 24—19
3 8 17—29
5 6 17—25
6 3 11—26
7 4 17—20
8 2 15—39

4
5
7
3
5
4
3-
2
l

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Zandvoort l was vrij voor de competitie en speel-
de een vriendschappelijke wedstrijd tegen HFC 1.
Deze vlot gespeelde wedstrijd is in een 3-3 gelijk
spel geëindigd.

Vooral voor de rust speelde Zandvoort l een snel-
le wedstrijd en in deze periode wisten de geel-
blauwen een 3-0 voorsprong te nemen. In de twee-
de helft verslapte het spel van Zanvoort enigszins,
waarvan HFC profijt wist te trekken door stevig op
te zetten en geleidelijk Imn achterstand in te lopen.
Het einde bracht dan ook een 3-3 geluk spel. Het'
was een heel nuttige oefenwedstrijd voor Zand-
voort. Jammer was het echter, dat in de tweede
helft der wedstrijd voor een vriendschappelijke
wedstrijd iets te fors werd gespeeld.
Met grote inspanning is het aan Zandvoort 2 ge-
lukt voor de 2e keer van DWS 4 te winnen. Zand-
voort 2 nam eerst de leiding, maar spoedig hierna
scoorde DWS twee zeer fraaie doelpunten. Met een
2-1 achterstand werd er gedraaid. Na de rust
maakten de geel-blauwen gelijk, waarna de Am-
sterdammers wederom door een fout in de achter-
hoede van Zandvoort de leiding namen. 3-2. Zand-
voort zette alles op alles en door slecht wegwerken
der doelman van de bezoekers werd weer gelijk ge-
maakt. Hierna volgde een felle strtjd om de leiding.
Dit werd door Zandvoort verkregen, toen een der
backs van DWS onhoudbaar in eigen doel kopte.
Kort voor het einde maakten de geel-blauwen aan
alle onzekerheid een einde door nog een vijfde
doelpunt te maken, zodat het einde van deze goed
gespeelde wedstrijd een 5-3 overwinning voor de
reserves bracht. De achterstand op de leiders be-
draagt momenteel slechts drie punten.

Zeer goed werk deed Zandvoort 3 door van Haar-
lem 3a met 3-2 te winnen. Het liep de geel-blauwen
erg mee in deze wedstrijd doordat twee doelpunten
door de Haarlembacks zelf werden gemaakt. Maar
de eerste overwinning is binnen en dit geeft moed
voor de volgende wedstrijden.

Zandvoort 4 speelde thuis tegen RCH 8 en ver-
loor op het kantje af met 1-0. Schotloosheid dei-
voorhoede was hiervan wel de grootste schuld.

Junioren a speelden gelijk met 3-3 tegen Scho-
ten b junioren. Dit is het eerste verliespunt van a.
Een 3-0 voorsprong der Zandvoort junioren wist
Schoten fraai in een 3-3 gelijk spel om te zetten.

Junioren b ging op bezoek b« Haarlem e junio-
ren en verloor met 6-1.

De Chinezen in Indië houden van het toneel. Ze
laten daartoe toneelgroepen uit China overkomen.
Het eigenaardige is, dat er geen vrouwelijke toneel-
speelsters bij zijn. Bijzonder fraai zijn hun kleren!

Voor a.s. Zondag is voor het eerste elftal weder-
om, een zware uitwedstrijd vastgesteld. Nu moet de
strijd worden aangebonden tegen Santpoort. Deze
club is ook in de running, dus zal er flink aange-
pakt moeten worden, willen de punten in de wacht
gesleept kunnen worden. Met vertrouwen zien we
echter deze wedstrijd tegemoet.

Het eerste elftal vertrekt per trein om 12.03 uur.
De reserves spelen thuis tegen Santpoort 2 om 2

uur. Een overwinning der geelblauwen ligt in de
lijn der verwachtingen.

Zandvoort 3 en 4 hebben vrij af terwijl junioren
a om 11 uur thuis speelt tegen Haarlem c junioren
terwijl junioren b thuis spelen moet tegen Zee-
meeuwen junioren. Deze wedstrijd is ook om 11
uur vastgesteld.
Het volledige programma luidt aldus:

Santpoort 1-Zandvoort l, 2 uur.
Zandvoort 2-Santpoort 2, 2 uur.
Zandvoort jun. a-Haarlem c, 11 uur.
Zandvoort jun. b-Zeemeeuwen jun., 11 uur.

J.K.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEETJWEN
Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2 Telef. 2358
Uitslagen van Zondag 1.1.:

Bloemendaal 1-Zeemeeuwen l, 6-3.
Zeemeeuwen 2-Bloemendaal 2, 3-1.
Spaarnevogels 3-Zeemeeuwen 4, 1-6.
S.V. '34 2-Zeemeeuwen 5, 3-1.
Zeemeeuwen jun.-Bloemendaal c jun., 6-0.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen-Halfweg, 1-7.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zeemeeuwen 1-T.Y.B.B., 2 uur.
Haarlem 3-Zeemeeuwen 2, 11 uur.
Zeemeeuwen 3-Kennemers 3, 10.30 uur.
Zeemeeuwen 5-B.C.H. 10, 11 uur.
Zandvoort b jun.-Zeemeeuwen jun., 11 uur.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen-Edo d, 3 uur.
Heren van het derde elftal, op verzoek van de

Ver. Kennemers zal de wedstrijd Zeemeeuwen 3-
Kennemers 3 om 10.30 urn- een aanvang nemen. Een
lialf uur vroeger dus.

A.s. Maandagavond 7.30 uur bestuursvergadering
ten huize van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

OFF. MEDEDEI/INGEN GYMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

Op de maandelijkse bestuursvergadering, welke
Dinsdag j.l. plaats vond, werden diverse zaken van
interne aard behandeld, terwijl de laatste puntjes
op de Sint-Nicolaas-middag gezet werden.

Nogmaals willen wij er op wijzen, dat alle leden
lun contributiekaart als toegangsbewijs dienen mee
;e brengen; zij, die om. de een of andere reden geen
caart meer bezitten, moeten deze op de eerstvolgen-
de les aanvragen.

De introductiekaarten voor de familieleden kun-
r.eii tegen betaling van ƒ0,30 op Woensdag 4 Dec.
a.s. 's middags van 4-6 uur afgehaald worden bij:
Brink, Gr. Krocht 28 en Rijbroek, da Costaplein 1.

Neemt hier allen goede nota van!!
Daar het een zuiver O.S.S.-middag zal worden,

dienen de contributiekaarten bij het afhalen mede
gebracht te worden.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

rogranuna voor Zondag l December:
Dames: O.S.S.-Vriendschap, aanv. 2 uur.
Heren: O.S.S.-Vriendschap 2, aanv. 3 uur.
Waar onze dames en heren j.l. Zondag een rust-

dag hebben, genoten, mag ik verwachten, dat zy
zich. weer voor 100 pet. zullen geven in de komende
wedstrijden.

Over eventuele uitslagen kan ik mij dit keer niefc
uitlaten, daar de ver. Vriendschap mij onbekend
s en ik ook niet van „horen zeggen" heb kunnen
litmaken van welke kracht onze bezoekers zijn.

Moge daarom het beste elftal winnen! Dames, ik
venvacht van u, dat gij dit zijt! Heren, doet uw
jest om het te worden! Zo'n enkele overwinning
er tussendoor kan voor tr heus geen kwaad l

Dan nog een enkel woord over de training.



voor Sint Nicolaas

Waidorp radio
ELECTBISCHK APPARATEN.

Kostverlorenstraat 7
rtl«n -

TelefOOn 2534- Gediplomeerd Techniker Erkend P.E.N.-installateur

van Zandvoort
Swaluëstraat 9 en
Haltestraat 7
Telefoon 2418

Wij zijn er in geslaagd voor de a.s. Sint. Nicolaas

een pracht collectie speelgoederen
te brengen, zoals Blokkendozen, Bouwdozen, Ram-
melblokken, Sporen, Auto's, Trommels, Poppen,
Fornuisjes enz.

Pracht collectie LUXE ARTIKELEN
ZATERDAG 30 NOVEMBER
2 uur zal

Sint Nicolaas
met Zwarte Piet
zijn

jaarlijks bezoek
aan ons magazijn in de
Swaluëstraat brengen !

Linnenbanken, Rooktafels met Leeslamp, Lectuur-
bakken, Borstelhangers, Wandschemerlampjes, Ta-
fel-, Thee- en Ontbütserviezen, Drinkserviezen,
Koekschalen, prima lederen Damestassen, School-
tassen, actetassen, en ook onze bekende Sola-artike-
len, Cassettes, Naamlepeltjes, Trekkers, enz.

Ziet onze etalages

Boekhandel W* J* Lorenz

Pracht St. Nicolaascadeaux
Nieuwste romans
Ruima sortering in Vulpenhouders en Potloden.
Kalenders, o.a. Avro-kalender. — Diverse spelen:
Monopoly, Auto-bridge, Globetrotter en de ver-
duisterde Stad, Puzzles, Foto- en Postzegelalbums,
dozen. Luxe post, enz.

HALTESTRAAT 15 TELEFOON 2154

A* HOFMAN
l TANDTECHNIKER

Kostverlorenstraat 29
voorheen Zeestraat

Geeft uw vrienden en kennissen een nuttig

St. Nicolaas-
geschenk

LUXE FLACON
EAU DE COLOGNE
POEDER
PARFUMS en
TOILET-ARTIKELEN

Drogisterij
L* Blaauboer

HALTESTRAAT 46 TELEFOON 2392

Heeft II 's avonds radio?
De Radio-Centrale wél!!

van 7.15 tot 11 uur
de Programma's der Nederlandse om-
roepverenigingen, door middel van
lijnverbinding.

Contributie 50 cent per week
of f 2.— per maand

Radio-ontvangtoestellen kunnen hier-
op aangesloten worden.

Zandvoortse Radio-Centrale
Koninginneweg 19 Telef. 2688

DRUKWERK!! GERTENBAGHS DRUKKERIJ

te geven door de Zandvoortse Toneelvereniging

„ONS TONEEL"
Z R R H M• UH BJi • •• • ••
(Zijn bezigheden buitenshuis hebbende)

Zondag l Dee«t 7*45 in Groot-Badhuis
Entree 30-50 et; Plaatsbespreking op de dag der voorstelling van 1-2 uur aan de zaal.

•«••••••••••••HMUUIMUBMIHI

ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBEKGMAPPEN 15 cent.

Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Beursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 3507

•HHHnBHHBBBHlSHBBHHHBHBB

Op de voorlaatste Commissievergadering werd be-
sloten een trainer aan te stellen voor de training
van onze leden. Hiertoe werd aangezocht de J.
Duyff van Concordia Haarlem, die zich bereid ver-
klaarde, O.S.S. één avond per week te komen trai-
snen. Voor de eerste weken is deze avond vastge-
steld op Vrijdag. Aanvang precies half acht.

De Handbalcommissie meent met de benoeming
van den neer Dpyff tot trainer onze Handbal-
afdeling aan een grote wens van de leden tegemoet
te zijn gekomen en zy zal het ten zeerste op prijs
stellen indien U van uw waardering hiervoor blijk
gaf door geregeld de trainingsavonden bij te wonen.

Helpt allen mede aan de groei van onze Handbal-
af deling! Brengt nieuwe leden mee op de trainings-
avonden of geeft ze op by een der commissieleden.
Vóór het einde dezer competitie moeten wU de be-
schikking hebben over twee dames- en twee heren-
elftallen! Dames en heren, het woord is aan U!

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoten mej. Puck van Schuilenburg

en de heer Kees Spoelder behaalden bij de examens
gehouden te Amsterdam het Middenstandsdiploma
Handelskennis.

Voor de eerstvolgende V E I Ei I N G
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
•worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billyke condities.

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"
GROTE KROCOT 20 TELEF. 2164

Dames laat uw
mantel of mantelcostuum
maken bij een speciale Dames-kleer-
maker:

H. HALEWIJN
BOULEVARD DE PAVAUGE 20

Verduisterings-
gordijnstof

Vrij van punten, geen extra vergunning nodig!

Balledux' woning-inrichting
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TBAMSTBAAT 13, TELEFOON 2S96

osman
akft

Voor de SINT NICOLAAS

harten en hammen
Bestel vroegtijdig!

Luxe bakkerij B* Bosman
KERKSTRAAT 22 - Telefoon 2126

Bollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 meter lang,
grove en fyne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v, Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Doet voor de

SINT NICOLAAS
_ Uw bestellingen b«

i M. J. BALK
doch doe het vroegtijdig!

LUXE BROODBAKKERIJ

Ü HOGE WE G 27, TELEFOON 2989

pi

Trouwplannen ?
Voorziet U dan tijdig van een

Haard
Haardkachel
of

Tf/U/S/SUGT W££R
WARM.'

Wat'ngenot.alsthuiseen Inventa
brandt! Deze uiterst zuinige en
mooie R.S. Stokvis haard is met
heel weinig brandstol tevreden
Een uitkomst in een strenge
winter l Wacht niet langer maar
komt eens uw keus bij ons doen.

VULHAARDEN

Noodkachel

Wij hebben nog een
collectie INVENTA-haarden
en haardkachels van de
oude degelijke kwaliteit
en ... nog tegen de
OUDE prijzen

INVENTA HAARDEN vanaf ƒ 75,50
INVENTA HAARDKACHELS „ „ 82,75
INVENTA NOODKACHELS „' „ 54,-

't Verkoopbureau
P.H.Terol, Gr. Krocht 19
Telefoon 2558

De gezamenlijke banketbakkers
verzoeken beleefd de

BESTELLINGEN voor de a.s. Sint Nicolaas
ten minste 2 dagen tevoren te willen opgeven,

daar anders, door grondstoffenschaarste en bezor-
gingsmoeilijkheden, niet voor levering kan worden
ingestaan.
Na 6 uur kunnen geen bestellingen meer uitgevoerd
worden.

GEEFT
nuttige en practische
geschenken!

DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2087

T
T

Ondanks de moeilijkheden, zijn wij nog aardig
gesorteerd in

£ Sint Nicolaas-artikelen
>L Chocolaterie

Willëm van der Werff

KLEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN
GEDIPLOM. COTJPETJB - BONTWERKEN
EN MODERNISEREN
GROTE KROCHT 23 - TELEFOON 2574

IfEp" Ook voor reparaties, oppersen en veranderingen *̂ Ml
SOKKEN - BRETELS - HANDSCHOENEN. HOEDEN alle maten
LEREN JASSEN - WOLLEN JEKKERS, ook grote maten.

WINTERMANTELS met bison- en molkraag.
Nog prima stof en oude prijzen.

WINTERJASSEN - REIS-TJLSTERS in org. Eng. stoffen.
Ook in zwart en blauw - prijzen van ƒ 22,- tot ƒ 75,00.
WINPRTJ popeline Windjacks voor dames en heren ook m. capuchon
en schoot.

Zoekt U een SINT NICOLAASGESCHENK?

Een paap van Sprengeps
is altijd een aangenaam geschenk. BONVRIJ

Grote Krocht no 13



Heden overleed, tot onze diepe droefheid
onze lieve Broeder, Behuwdbroeder en Oom

FEIKE JELLEMA
Weduwnaar van A. C. Bakels

in leven Secretaris der Gemeente Zandvoort
in de ouderdom van 57 jaar.

Uit aller naam:
A, JELLEMA.

Zandvoort, 28 November 1940
Haarlemmerstraat 21.

De teraardebestelling zal plaats hebben
Maandag 2 December, 's namiddags 2.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis te 2 uur.

Twee a drie paren kun-
men nog deelnemen aan
beschaafd dansclubje (30
•tot 45 jr)
Dansstudio Mevr. Lily
Orgodet, Tel. 2079

'TE KOOP: Telefunken
Xadio, Ritsema Stofzui-
ger, IZ staafs Eng. Gas-
ïiaard, zo goed als nieuw
Herenrijwiel en twee Je-
neverwcgers. Haarlem-
jnerstraat 45, Zandvoort.

TE KOOP GEVRAAGD:
WOONHUIZEN;

feunnen ook bewoond buj-
-ven. Brieven met prijs
.ond. no 41221 (in de bus)
23ur. Zandvoortse Cour.,
Oertenbachs Drukkerij

TE HUUR: VOORKA-
MER, gemeub. of gestoff.,
vaste wastafel en balcon,
4 2,50 p.w. m. of z. pens.
Br. Metzgerstraat 95

-AANGEBODEN:
ZÏT-SLAAPKAMER

•znet goed degeujk pen-
sion te Zandvoort. Voor
trinter en zomer. Adres te
bevragen bur. v.d. blad.
. Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP: Mod. Kinder-
•wagen, Kinderstoel, -Box,
bouten Trekkarretje, Di-
faxi, Wieg, prima Wrin-
ger en een 2-pers. kapok

'Bed. Te zien: Westerpark
straat 23 tot 5 uur nam.

0AT HAD U MIBT BEDACHT
dat uw «chootitjo» 16»
fijn, al» n lauw kond«n

• wok.il aerepar«»rd. Dat
l» het warK, dat aanwar;
Calljka „»cho»mil»k«r~
maakt*

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

•GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

boven de 18 jaar, geheel
aelfst. kunn. werken, be-
kend met koken.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41222 (in de bus)

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhuissingel 122 bij Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz. enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

Telef. 2292 Telef. 2292

P. Schipper koopt
gedeeltelijke of gehele inboedels
" Net gedragen Heren- en Dameskleding-.

haarden, kachels, fornuizen en vaste wastafels,
ïiotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedels op billijke condities.
Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
sohikbaar.
Dagelijks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

"VISITEKAARTJES met enveloppen. Zowel bedrukt
als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Beursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

•BBBBBBBBBflBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Nog steeds

PERMANENTEN
-"Wij, trots alles duurder wordt ,

voor f 1,50
B. VAN DER BIJL
HALTESTRAAT 32a - Telefoon 2092

KOOPT dit jaar
een practisch
Sint Nicolaascadeau

GASSTJDDERCOMFOORTJES vanaf ƒ 1,45
1 vlams GASCOMFOREN ..... , „ 6,55
2 vlams GASCOMFOREN ...... „ 13,75
GASOVENTJES, met dubb. ibrander
en glazen deur .............. „ „ 20, —
GASKEUKENGEYSERTJES (de ge-
hele dag heet water voor slechts en-
•kele centen) ................ „ „ 56, —
GASFORNUIZEN, BADGEYSERS, enz.

NIEUW VOOR ZANDVOORT:
GASBRANDER
voor petroleumkachels f 3,90

(Gasverbruik ongeveer l cent per uur).

'fc
van de Plaatselijke Bond van Loodgieters.

P. H. TEROL, GROTE KROCHT 19
Telefoon 2558

UBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Doet uw inkopen bij
Schoenhandel

do Vrios
•

Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting "

IBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

Dames- en herenkleermakerij J* H* Hendriks
BRUGSTRAAT 5a, ZANDVOORT Stalen worden zonder verplichting thuisbezorgd

Gediplomeerd coupeur

VAARTSTRAAT 10, HAARLEM Coupons worden ter bewerking aangenomen

Dameskapsalon TO DE JONG
Dames, Nu de feestdagen weer aankomen, heeft U
graag

EEN VERZORGD KAPSEL
Laat U dan Permanenten met het

allernieuwste toestel:
DE WELLA JUNIOR DE LUXE

Ook onze stroomloze Permanent geheel compleet ƒ 1,95.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

IBBBBBBBBBBBBBBBBBtBBBHISBBBflflBBBBBBBBBBBBBBBBflBB

Sint Nicolaas gaat voor SPEELGOED l
natuurlijk naar

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7
ADO en NOOITGEDAGT SPEELGOED.
Verder grote collectie treinen, poppen, serviezen,
spelen, kleur- en prentenboeken, fróbelwerk enz.
Tot 10 uur 's avonds geopend.

ÏBBBBBBBBaBBBEBBBBBBBBBBiBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBB

Voor do Sint Nico/aas
hebben wij een ruime sortering nuttige

catleaux
Wü zijn nog steeds het aangewezen adres voor
CORSETTEN en BUSTEHOUDERS,
•ook voor corpulente personen.

HET BtOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34, Telefoon 2391.

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 29 Nov. tot en met Maandag 2 Dec.
iedere avond aanvang HALF ACHT, 4 Dagen met
opvoering van een zeldzaam mooi en boeiend film-
werk: Benjamino Gigli in

MOEDERLIED
Een groots gegeven, op waarachtige wijze verfilmd.
Een menselijke film met een diepe betekenis. Gigli
met zijn wonderstem, de film met zijn boeiende m-
houd, maken dat dit de beste en mooiste film is
ooit door hem vervaardigd. Een film die U iets
waardevols geeft.
Verder een subliem büprogramma.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het TJ.F.A.-WERE1DNIEUWS
Toegang boven 14 jaar.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.
«•^™«a«-•-^•_»•«mmmmmmm•_
DINSDAG 3, WOENSDAG 4 DONDERDAG 5 DEC.
half 8

$^~ DRIE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
opvoering van de meest fascinerende film welke
ooit vervaardigd is, het meesterwerk van Willy
Forst:

MAZURKA
met Fola Negri.
Mazurka is een zeldzaam en machtig filmgebeuren
vervaardigd door de meest begenadigde kunstenaars
der cinematografie. Mazurka is een film welke gij
meerdere malen kunt gaan zien!
Verder een subliem bijprogramma.
Toegang boven de 18 jaar.
Entree 30—54—75 cent.

'

Zondagmiddag van 2-4 uur Familie-Matinee
m«t opvoering van het amusante filmwerk

VICTOR en VICTORIA
met Renate Muller. Amusant voor jong en oud.
Entree 20-30-40 cent.Bi_M_nMnM_MMa__iMMM.

Attentie! Zondagmiddag van 4.30-6.30 uur:
opvoering van

MOEDERLIED
MET HET VOLLEDIGE AVONDPROGRAMMA.
Dezelfde entreeprijzen als avondvoorstellingen. '

JL ÜB-JN ICi L organiseert een grote

Sint Nicolaas-feestavond ! t

Niet-leden ƒ 0,40
leden ƒ 0,25

in huize „Loefhoeck" van 7 tot 11 uur
OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 1940
Medewerking verlenen de Showband „The Ameri-
can Swingers, 8 man; de Radio-imitator Koster,
The Hot-Rascals en tap-dancer.
Een feest vol vrolykheid voor jong en oud.
Komt allen. Een ieder is welkom.
Kaarten verkrijgbaar bij C. Schaap, Haltestraat 7
en aan de zaal.

Kwaliteit als van ouds:

fa L* J* Rinkel

Boterletters
Boter speculaas
Harten
enz.

Telefoon 2820

UW POP ZIEK?
Dan naar de POPPENKLINIEK

voor poppenreparatie

| Akkers-Vasterman
i Ged. Oude Gracht 50, Haarlem §
g (Tussen Verwulft en Postkantoor) Telefoon 16984 jg

BBBBflBEBBBBBBBBBBflflBBHBBBHBBBHBBflaBflflBBBBBBBBHia

UITNODIGING tot een bezoek aan de

TENTOONSTELLING
van S C H I L D E R I J E N en T E K E N I N G E N
van mevr. CO CHEVAULIER en me j. JO DE JONG
en
L E E R W E R K E N van Me j. TIEKI HEYDEMAN

van 24 NOV. tot 24 DEC. 1940 dagelijks van 2 tot 6 uur
Als St.-NicoTaasgeschenk een keur van handwerken en kunstnijverheid

WESTERSTRAAT 5 (bij het Schelpen plein)

SINT
Voor de a.s.

HO

HANDELSDRUKWERK?
G E R T E N B A C H S D R U K K E R I J

kunnen wij u nog leveren geheel vrij van distributie
(dus zonder punten of speciale_ vergunning)

Zuiver wollen handgeweven en velvet
TAFELKLEDEN
SCHOORSTEEN- en
DRESSOIRLOPERS
TAFELKLEEDJES
OVERGORDIJNSTOF
ook geschikt voor
TOCHTDEKENS

Voorts:

Verder:

TAFEL- THEE- en
ONTBIJTSERVIEZEN
LADENKASTEN
GEBAKSTELLEN
BONBONSCHAALTJES
MESSENLEGGERS
KELKENBAKJES
GLASSERVIEZEN

DAMESTASSEN
PORTEMONNAIES
PORTEFEUILLES
KOFFERS
ACTETASSEN

HALTESTRAAT 27
Telefoon 2810

BBBBBBflBBBBflBBHaDIBBBBBBBBBH
zijn ruim gesorteerd in l_

nuttige i
i St, Nicolaasgeschenken §
" jJ.C.A, Siijiiis

ORANJESTRAAT 7 - telefoon 2327 tl
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Inboedels
Wanneer TT hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen.

N»V» S» Waterdrinker

Benut TJw
VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel bij

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrijgb. Tel. 2105

Sint Nicolaasgeschenken
zijn ook Dames-, Heren- en Kinder-

BRINKHORST, op 't hoekje
Haltestraat 19

Voor

Sint-Nicolaascadeaux
HET BABYHUIS
Wollen gehaakte en gebreide Babyjasjes en
mutssen. - Cape, sokjes, Kruikenzakken enz.

Speciaal adres voor „
GEBREIDE LINDBERGH-MUTSEN
Bivakmutsen en Wantjes.
Ook aardige POPPEN.

Grote Krocht 5a

Eet nu iiirnaakgroenlen
Eigen prima INMAAKSNIJBONEN pp. 20 et
SPERCIEBONEN, per pond 22 et
ZUURKOOL, per pond 12 et
GEKOOKTE BIETEN, per pond .... 9 et
BUSSPINAZIE, per pond 22 et

Een aardige fruitmand
als Sint Nicolaas-geschenk is altijd welkom!

Fa* V.H. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889.

SINT NICOLAASFEEST
zonder HARTEN of HAMMEN
is geen feest.

Wy hebben een ruime keuze o.a.

fijne i9OÉoriottei*s
LUXE BANKETBAKKERIJ

G. H. Kunoman
HALTESTRAAT 33, telefoon 2076



Voor l practische l geschenken

Kort*
Haltestraat l, telefoon 2735

Particuliere Centrale Keuken
Kostverlorenstraat 58 Ift

(Bennoheim) hoek Koninginneweg

MENU VAN DEZE WEEK:
Dinsdag: Boerekool
Donderdag: Bodekool met liaché
Vrijdag: Zuurkool
25 cent per liter.
Per 2 liter moet l vleesbon (geen vetbon)
worden ingeleverd — l Vleesbon geeft echter
recht op 2 x l maaltijd op verschillende da-
gen (v. alleenst. pers.)
Thuisbezorging 10 et per gezin.
Gelieve te bestellen:
Zaterdag van 10-12 en 2-4 uur. Uiterlijk
Maandag 10-12 uur.
Bestellingen worden ook aangenomen bij
A. v.d. Vliet, Brederodestraat 46.
Afhalen en thuisbezorgen van 12-1.30 uur.

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag l Dec. 10 uur: Ds. D. Tromp.
nam. 4 uur: de heer C. A. P. Stipriaan Luïscius,

hulpprediker. Jeugddienst: „TJw naam worde gehei-
ligd".
Aerdenhout:

v.m. 10.30 uur: C. A. P. van Stipriaan Luïscius.
GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND

Brederodestraat 31
Zondag l Dec. 10 uur: de heer Biem Visser.

f GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag l Dec. 10 en 15 uur: Dr. N. A. Waaning.
1ste advent. .

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag l Dec. 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. v.d.
Bergh van Eysinga van Bloemendaal.

Zondagsschool van 12-1 uur.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.

Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude
Bewaarschool aan de Duinweg.

Spr. M. C. Draijer en J. W. van Zeijl.
NED. ISR. GEMEENTE

Vrijdag 29 Nov. aanvang v.d. Sabbath 5.15 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur; Leeroefening

half twee en Middagdienst kwart over twee.
Zaterdag 30 Nov. einde v.d. Sabbath 6.21 uur.
Bespreking van kerkelijke zaken: Zeestraat 40.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt Ü zeker oot in 't
bekende Sigarenmagazyn van

O. J. e A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUEV1E SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

ZELFBESCHERMING.
Sedert enkele dagen zwerft Zwarte Piet op bevel

van Sint Nicolaas door Zandvoort rond. 't Is heel
goed mogelijk, dat TJ hem nog heeft gezien — in
't donker valt hy heelemaal niet op — maar hu
heeft TT wel gezien, want dat kereltje geeft zijn
ogen goed de 'kost. Hij kijkt niet alleen of hij stoute
kinderen ziet, maar hij let dit jaar ook speciaal op
<Je ouderen of' die hun gemeenschapsplicht wel na-
komen.

Nauwelijks was hij «en paar dagen in Zandvoort
of hij kwam al bij ine met een lijst om van te be-
ven; een lijst met adressen, van inwoners, die nog
niets, maar dan ook helemaal niets voor de zelf-
bescherming hadden gedaan. Geen zand, geen. dweil,
geen schop, zelfs geen slokje water vond hij in vele
huizen om zijn dorst te lessen.

In enkele straten, zei Piet, is de zaak bijna huis
aan huis keurig in orde, doch juist daar, waar de
huizen het meest aaneengebouwd zijn, ontbreken
nu — na meer dan een ihalf jaar oorlog — nog de
meest eenvoudige zaken, die niet alleen uit een oog-
punt van zelfbescherming, maar ook gezien van
het standpunt (der gemeenschapsplicht., absoluut
onmisbaar zijn.

Dit zal heel gauw moeten veranderen, want als
St.-Nicolaas hier komt, zal ik het hem moeten
melden, en dan zijn de nalatig en nog niet gelukkig!

Och, Piet, — heb ik geantwoord — ik vind het
helemaal niet erg hoor. — Wat zegt tl, riep Piet?—
Jongeman, laat me uitspreken. Ik vind het héle-
maal niet erg, dat Sinterklaas de onwilligen eens
flink onder handen neemt. Ja, ik zeg, onwilligen,
want reeds vele malen werden ze op allerlei ma-
nieren op hun plicht gewezen en nog steeds laten
ze die na. Als Sinterklaas klaar is met zijn afstraf -
fing, komt de overheid wel om het nog eens dun-
netjes over te doen.

Ik ben erg blij, Piet, dat ik die lust van jou even
heb mogen inkijken. Ik zal de adressen goed ont-
houden. Als de overheid vandaag of morgen haar
mannetjes uitstuurt om te controleren, dan weten
ze precies waar ze het eerst moeten zijn. Niemand
zal tep. slotte bij deze controle worden overgeslagen
— want je weet het Piet — als in een dichtbevolkte
buurt één man zijn allereerste plicht verzuimt, kan
dit een catastrophe tengevolge hebben.

Zo is 't, zei Piet, en verdween in de duisternis.
Veel heb ik hieraan niet toe te voegen. Alleen dit

en dat is plotseling geheel wat anders.
Vroeger was de minimumcontributie van de N.V.

L. 40 et. Hiervan werd 10 et per lid afgedragen aan
het Hoofdbestuur. Het maandblad Luchtgevaar
ontvingen de leden gratis. Reeds over het afgelopen
jaar moest het bestuur 30 et per lid betalen voor
het maandblad en bovendien 10 cent per lid afdra-
gen aan het Hoofdbestuur, zodat er van de mini-
mumcontributie voor de afdeling niets overbleef.
Daar zelfs de afdeling Zandvoort van de N.V.L.
niet kan blijven bestaan zonder inkomsten, heeft
het bestuur besloten de minimum contributie tot
70 et te verhogen. Op de kwitantie, die binnen af-
zienbare tijd zal worden aangeboden zullen velen
hun contributie dan ook tot 70 ot verhoogd zien.

ELECTRICITEÏT
OP ELK GEBIED |

Telefoon 2201
Burgemeester Engel!)crtsstraat 9

LUXE BUÜEN en MAi-jfJiN JJ.'i>si.bI-OSX.
bedrukt als onbedrukt.
Eerste JSanctvoortsc Papierhandel F. M. v. Brursen
Roiennobclstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. SSO J

E, Bos, Haltestraat 28 en
Telefoon 2112

W, Bos, Haltestraat 62
Telefoon 2290

Heden weer voorhanden:
Prima lekkere snijboontjes, spercieboontjes en an-
dijvie uit het vat (eigen inmaak)

Wij zijn deze winter ruim voorzien
van alle soorten inmaakgroenten
Ook nog voorhanden bussen zalm en sardines,
kreeft en krab in blik.
BLIKKEN ZALM, vanaf 55 ot
Verdei- alle soorten groenten, fruit en aardappelen
tegen sterk concurrerende prijzen.

E. BOS & ZONEN

Bij ons nog steeds

RUIME KEUZE
in

| St+ Nicolaasgeschenken
Alle merken nog voorradig.
Vele bonvrije artikelen.

Het Parfumeriehuis
HALTESTRAAT 69

Zandvoorts Verkooplokaal
BRTJGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Het van ouds bekende adres
ter plaatse.

Belast zich met liet veilen van gehele en gedeelte-
lijke inboedels. Ook inkoop van goederen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen voor de volgen-
de veiling.

Privé-adres: Haltestraat 32a

Hef van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Boterhamworst Schouderham
Kips Leverworst Rauwe Ham
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst enz. enz.
Leverworst

Tel. 2891

SINT NICOLAAS zoekt
voor iets aparts en Luxe artikelen, zoals

FIJNE HANDWERKEN
Dames-, heren- en kinderhandschoenen, Sjaals in
wol, zijde en georgette, Handwerkkleden.

Nieuwe collectie Knopen.
Pracht collectie glas, porcelein, en aardewerk:

Magazijn „L IB EL L E"
GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag vjn. 10—11.30 uur
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur
Donderdag n.m. 7—8.30 uur
Zaterdag n.m. 2—4 uur
en volgens afspraak.

Het adres voor het overmaken van
s l echt passende gebitten

Ook
zijn een welkom

Sint Nicolaas-geschenk
Grote sortering PLANTEN.

Het BBoemonhuis
HALTESTRAAT 65, (bij de Zeestr.) telef. 2060

Winkeliers en handelaren!
i

Geen bonnenzorgen j
Geen tijdverlies

Wij plakken uw bonnen en halen uw toe-
wij zuigen. Billijke condities.

BLOM
HELMERSSTRAAT 21
v.h. Ambtenaar Distributiekantoor.

>oeaaaaaa»aaaaaa«aaaaaaai

VERKOOPT nu uw

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waardef.
by H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

SCHAKEN.
De schaakrubriek in de Zandvoortse courant, cm.-

der leiding van een bekend speler als den heer'
Harry Blokker, kan voor ons schakers niet anders
worden beschouwd als een aanwinst en stimulans
voor dit mooie spel.

Daarom doe ik een beroep op iedere schaaklief-
hebber, om niet alleen de partijen na te spelen, die1

wekelijks naar ik hoop, nauwkeurig worden weer-
gegeven, doch tevens zelf eens een partij in te zen-
den.

TJ bemerkt dan uit de analyses, welke zetten sterk:
of zwak waren en TJ krijgt meer interesse voor stu-
die en theoriekennis.

Het ledenaantal der Zandvoortse Schaakclub ia
de laatste weken weer toegenomen en het is op-
merkelijk, dat ondanks de duistere „weg terug", de
animo steeds groeiende is.

De wintercompetitie is eveneens weer aangevan-
gen, doch alle oud-leden zijn nog niet verschenen.
Blijft nu niet langer aan de kant staan, doch komt
alle a.s. Woensdagavond 7.45 uur, oude Bewaar-
school.

De Zandv. Schaakclub geniet alle medewerking
van beschermheer en autoriteiten!

Weet dit nu ook eens te waarderen en reserveert
één avond per week voor het nobele schaakspel.

B.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week sprak de heer A. Elffers Azn met
ons over „Ons geloof". Na de pauze besprak de heer
Elffers de vragen, die naar aanleiding van het on-
derwerp wei-den gedaan. Deze vragen leidden er
o.a. toe, dat de consequenties van het „Christen"-
zijn" eens nader bekeken werden. Wij zijn door deze
voordracht weer nader tot de kern van het wezen
van onze Vrijzinnig Christelijke J.G. gekomen.

Zondag l December gaan we naar Amsterdam,
waar we de opvoering door de Amsterdamse J.G.
zullen bijwonen van Shakespeare's drama „De
Storm". De tram vertrekt 's morgens om 8.25 uur,
dus verzoeken wij jullie uiterlijk om 8,15 uur op het
Tramplein aanwezig te zijn, voorzien van voldoende
brood voor dé koffiemaaltijd en een kroes.

Fotohandel J. SMIT
BURG. ENGELBERTSSTRAAT 6 (bij de Flats)

Rolfilms
AFDRUKKEN Klembecldfilms
VERGROTEN Cinéfilms

Laat nu Uw
VERGROTINGEN en LIJSTEN
voor Sint Nicolaas maken

Nieuwe sortering
lijsten, standaards en albums

Geopend tot 8 uur; 's Zaterdags tot 10 uur.

Focus-Fotokunstkalender'41(1,32

W. KLIJN Jr,
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

Sint Fiicoiaas
•roef uraaf» hij koopt!
Doe daarom vroegtijdig Uw bestellingen. Doe een
keuze uit onderstaande artikelen l
GEEN BETER SINT NI C O L A A S C A E A U !

de Goedkope
Amsterdammer

Prachtige modellen

1940-1941
vanaf f 9730
Vraagt vrijblijvend
DEMONSTRATIE

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kachels

M O P E R M E L A M P E K A P P E i i
vanaf f 3,75

Schemerlampen, lees lam pen, wand- en pianolamp-
jes, stofzuigers, electrische strijkbouten, electrische
theelichtjes, Erres en Mende radiotoestellen enz.

Alleen bü de
Goedkope
Amsterdammer

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 8974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

MEVROUW, Weet u waar u de
fijnste boter, kaas en eieren

haalt? In de

KAAS- EN EIERWIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
ÜWALTTESTRAAT 6 TELEFOON 2081

TENTOONSTELLING MEVR. CO CHEVALLIER.
Enkele maanden geleden hadden wy het genoe-

gen, in dit blad enkele regels te wijden aan de ten-
toonstelling, die de bekende schilderes Mevr. C.
Ohevallier destijds hield In een huisje in de Ooster-
parkstraat. Kort daarop nam de artiste haar in-
trek in een woning, gelegen in het centrum, van het
mooie, oude Zandvoort. Hier, in de Westerstraat,
in de onmiddellijke nabijheid van het Schelpen-
plein, wist zij haar huis om te toveren tot een
expositie-gelegenheid van de eerste rang

Deze week brachten wij een bezoek aan dit
„sprookjes-paleis". Het is vooral inedeze tijd goed,
eens enkele ogenblikken te kunnen vergeten, het-
geen het leven ons elke dag biedt. Hier, ver van
het rumoer der wereld, komt men onder de beko-
ring van wat een kunstenares te zeggen heeft. We
raden TT, lezer en lezeres, ten zeerste aan, eens een.
kijkje te gaan nemen in de Westerstraat 5. Dan
kunt U tevens bewonderen de serie fraaie portret-
ten van mej. Jo de Jong en het zeer goed geslaagde
lederwerk van mej. Tieki Heydeman uit O verveen.
Voor elke beurs is er iets te koop. zodat wij geloven,
dat deze tentoonstelling een groot succes zal wor-
den!

GOEDE POT.
Een dezer dagen hadden, we het genoegen kennis >

te maken met de keuken van de particuliere „Cen-
trale", Bennoheim, Kostverlorenstraat 58, door het
verorberen van een portie hutspot.

Nu, we kunnen niet anders zeggen, dan dat het
een genoegen was; door smaak en geur kan de par-
ticuliere Centrale Keuken roemen met het eten-
door hen bereid. ,

Dat er meerdere liefhebbers voor zo'n smakelijke
maaltyd zullen komen, kan dan ook niet uitblijven.

ONS TONEEL.
Onder auspiciën van het Comité der Samenwer-

kende Zandvoortse Toneelverenigingen zal boven-
staande toneelvereniging Zondag l December in
Groot Badhuis haar eerste avond in dit seizoen
geven.

Gezien de resultaten, die deze vereniging met zijn
stukken vorig jaar heeft behaald, behoeft men ook
jiu niet te twijfelen aan hetgeen zij U thans weer
zal bieden.

„Z.B.B.H.H." een blijspel in drie bedrijven, zal er
dan ook zeker ingaan.

Steunt ook deze vereniging met een grote op-
komst, dit is zy waard en zy verdienen het voor
datgene wat zij doen om Zandvoort een paar vro-
lijke uren te bezorgen.

CHR. JONGEMANNENVERENIGING
A.s. Zaterdag hebben we tot onze vreugde als

spreker Jhr. Mr. A. P. de Savornin Lohman uit
Aerdenhout over „Indië". Jarenlang heeft hen daar •
gewoond, zodat we veel interessants te horen zul-
len krygen!

Verheugend is ook, dat de laatste weken zich zo-
veel nieuwe leden hebben aangemeld. Aan lederen
jongere, die 's avonds geen raad met zijn vrye tyd
weet, delen wy mee, dat vergaderd wordt iedere Za- -
terdagavond kwart voor acht ten huize van denhr
Peenstra, Zandvoortselaan 125.

TOB-NIET-NIEUWS.
Zaterdagavond 30 Nov. oni 7 uur geeft „Tob-niet"

haar grote Sint-Nicolaas-feestavond voor jong en
oud in de Loefhoeck. Het belooft een buitengewone
avond te worden en we kunnen een ieder aanraden
van te voren kaartjes te halen, daar de toeloop zeer
groot zal zyn. Medewerking verlenen: de showbond
„The American Swingers" met een bezetting van
8 man; de Radio-imitator Koster, welbekend van
de Bonte Dinsdagavondtrein; The Hot-Ratcals met
hun gitaar. En tap-dance door G. Kiefer Jr. We
verzekeren TJ een avond met 100 pet amusement.
Ieder is welkom, komt dus allen naar de Tob-niet-
avond. Kaarten zyn verkrijgbaar by C. Schaap,
Haltestraat 7 en P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5*
en de andere Bestuursleden.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs 'bij vooruitbetaling te voldoen:
roor Zandvoort, per jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per jaar ƒ2.00
Afzonderlijke nummers f 0,lu

Giro no. 9446

Uitgave (*ertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :

van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,20
By contract en in de badgasteniyst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

Inzamelen van afvallen
van levensmiddelen enz. en
van dierlijke afvallen.

Met ingang van 22 November 1940 zijn de volgende
voorschriften van kracht geworden:

Bewaren van afvallen van levensmiddelen.
Een ieder is verplicht alle te zijner beschikking
staande afvallen van levensmiddelen te bewaren.
Dit geldt voor: aardappelschillen, groentenafvallen,
waaronder begrepen groenten, welke op de veilin-
gen de vastgestelde minimumprijzen niet hebben
opgebracht, fruitafvallen, vlees, vïseh- en brood-
resten en alle etensresten, beenderen daaronder be-
grepen.
De bewaring moet frisch en hygiënisch geschieden
in bakken, potten, vaten of emmers, die: A. in
goeden staat verkeeren, B. niet zwaarder zijn dan,
den inhoud inbegrepen, 25 kg, C. voorzien zijn van
een vasten bodem en twee handvaten of van heng-
sel.
Het is verboden andere afvalstoffen dan afvallen
van levensmiddelen in de bovengenoemde voorwer-
pen te bewaren.

Ter beschikking: stellen van afvallen van
levensmiddelen.

Een ieder is verplicht bovengenoemde afvallen van
levensmiddelen ter beschikking te stellen van hem,
die van hefc gemeentebestuur •vergunning tot in-
eameling heeft ontvangen.

Voorschrift in zake het gereed zetten van
de afvallen van levensmiddelen.

De voorwerpen, waarin de afvallen van levensmid-
delen worden bewaard, moeten op of aan den open-
baren weg uitgezet worden, zoodra de wagen, waar-
mede wordt ingezameld, in de nabijheid is of de
komst daarvan door roepen, bellen of op andere
wijze wordt aangekondigd.
Het afhalen zal geschieden ten minste tweemaal
per week op de dagen, welke genoemde vergunning-
houder ter kennis .van de inwoners zal brengen.

Uitzondering in zake afvallen van levens-
middelen.

De verplichting tot het bewaren en ter beschikking
stellen van levensmiddelen geldt niet ten aanzien
van afvallen van levensmiddelen, welke afkomstig
zijn van de huishouding van den houder en door
dezen bestemd zijn tot voedingsmiddelen voor per-
sonen of dieren, die tot zijn huishouding of bedrijf
behoren.
De verplichting tot het bewaren en ter beschikking
stellen van afvallen van levensmiddelen geldt even-
min ten aanzien van afvallen van levensmiddelen,
welke afkomstig zijn van het bedrijf vari den hou-
der of derden en door den houder bestemd zijn om
te worden gebruikt in zon huishouding of bedrijf of
door hem in de normale uitoefening van zijn bedrijf
verhandeld plegen te worden, onder voorwaarde,
dat door den houder ten aanzien van de afvallen
wordt gehandeld overeenkomstig de daaromtrent
zoo noodig te geven voorschriften.

Ter beschikking stellen van cadavers van
honden en katten.

Ook de cadavers van honden en katten moeten ter
beschikking gesteld worden. Dit moet geschieden
door die cadavers onverwijld in te leveren op de ge-
meenteüjke vuilnisbelt aan den Noorderduinweg of
— zoo mogelijk — door deze mede te geven aan de

.gemeentelijke vuilnisophaaldienst.
Een ieder is verplicht alle te zijner beschikking
staande vleesehafvallen, afvallen van wild en ge-
vogelte, visch afvallen, beenderen, ondeugdelijke
vleeschwaren en doodgeboren dieren ter beschik-
king te stellen van het gemeentebestuur. De ter
beschikking stelling moet geschieden door inleve-
ring op genoemde vuilnisbelt of - zoo mogelijk —
door deze mede te geven aan genoemde vuilnis-
ophaaldienst.

Uitzondering in zake dierlijke afvallen. "
De verplichting tot het ter beschikking stellen van
dierlijke afvallen geldt niet ten aanzien van afval-
stoffen, welke de houder bestemd heeft van te wor-
den gebruikt in zijn bedrijf of door dezen in de nor-
male uitoefening van zijn bedrijf verhandeld plegen
te worden, onder voorwaarde, dat door den houder
ten aanzien van die afvalstoffen wordt gehandeld
overeenkomstig de zoo noodig te gewen voorschrif-
ten.

Strafbedreiging-.
Overtreding: der voorschriften wordt gestraft met
«en geldboete van ten hoogste ƒ 1000,— of hechtenis
van ten hoogste G maanden.
Zandvoort, 5 December 1940.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN, lo.s.

BEGRAFENIS GEMEENTE-SECRETARIS.
Maandagmiddag werd onder grote belangstelling

teraarde besteld 'het stoffelijk overschot van den
heer P. Jellema, gemeente-secretaris.

De stoet bleef voor het raadhuis staan, waarna
zich vele leden van het gemeente-personeel achter
het gevolg .voegde. Op de algemene begraafplaats
waren eveneens vele belangstellenden aanwezig. Wij
merkten o.m. op Burgemeester H. van Alphen, de
heer Pesman, burgemeester van Koedjjk, de heer
W. M. B. van Bosman, loco-secretaris, de wethou-
ders A. J. van der Moolen en Corn. Slegers, vele
raadsleden en kerkelijke autoriteiten. Voorts alle
lioofden van takken van dienst en vele vrienden
en kennisssen.

Aan het graf schetste Burgemeester van Alphen
in het kort het leven van den heer Jellema, die
zich. zelf is gebleven tot in de dood.

De heer Bosman sprak namens het gemeente-
personeel over den overledene als een humaan chef,
die veel voor het personeel heeft overgehad.

Ds. D. Tromp sprak naar" aanleiding van Psalm
94 :19, waarna een broer van den overledene voor
de belangstelling dankte.

Talrijke bloemstukken dekten te baar, o.a. van
de gemeenteraad van Zandvoort, het gemeente-
bestuur en oud-burgemeester Beeckman.

Winterhulp Nederland
De eerste winterhulp-collecbe te Zandvoort is een

succes geworden!
Tot 5 December is binnengekomen een totaalbe-

drag van ƒ 3250,45. De huiscollecte bracht op
ƒ 1087,48, de straatcollecte ƒ 382,97 terwijl aan af-
zonderlijke giften is ontvangen ƒ 1770,—.

Ik breng hulde aan de goede burgerzin van de
Zandvoortse bevolking en aan de dames en heren
collectanten voor den ijver en toewijding waarmede
zü hun niet altijd gemakkelijke taak hebben ver-
vuld.

De Burgemeester van Zandvoort,
VAN ALPHEN.

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND,
Afdeling Zanövoort.

Aan de Lezers.
Reeds van haar oprichting af verlangt de afde-

ling Zandvoort van de Nederlandse Protestanten-
bond naar een oude Statenbijbel voor de preekstoel
in haar kerkzaal (Brugstraat 15). U weet, lezer, er
zijn van die mooie met koperen sloten! Maar het
is niet gemakkelijk zo'n exemplaar in bezit te krij-
gen.

Toch is de kans groot, dat hier of daar, in ons
eigen dorp, misschien wel in een vergeten iioek,
zulk een Bijbel verscholen ligt.

Het bestuur waagt daarom de vraag: Is er on-
der de lezers van dit blad iemand, die de vreugde
van dat bezit zou willen verdubbelen door zijn Bij-
bel ter beschikking te stellen van de afdeling Zand-
voort van de Nederlandse Protestantenbond? Hij of
zij zou daardoor Zondag aan Zondag velen, en
daardoor toch immers ook zichzelve, een grote
dienst bewijzen!

Namens het Bestuur, A. ELFPERS Azn.,
Zandvoortselaan 325, telefoon. 26387, Haarlem.

SINT NICOLAAS BIJ DE KLEUTERS.

Donderdagmorgen stapte Sint Nicolaas en Zwarte
Piet uit een auto voor een bezoek aan de kleuter-
school Brederodestraat, alwaar mejuffrouw Wolbe-
rink liet Hoofd is.

Terwijl het bezoek van Sint Nicolaas andere ja-
ren in een zaal werd gebracht, deed het dit keer in
eigen omgeving-zijn van de kinderen toch. ook
prettig aan." Menig benepen gezichtje keek naar
Zwarte "Piet als hij in-de buurt kwam, maar door
een of andere tractatie had Piet al heel gauw de
harten van de kinderen veroverd, vooral als Piet
mee deed met een dans in de kring.

Voor Sint Nicolaas was ook gauw de angst ver-
dwenen nadat hu verzocht had verschillende vers-
jes voor hem te zingen en spelletjes te doen.

De poppenkast, die dit jaar ook aanwezig was, be-
zorgde de kinderen veel plezier.

Sint Nicolaas was echt in zijn schik met al die
glundere gezichtjes en vond het alleen jammer dat
er enkele meisjes en jongens een bestraffing moes-
ten ontvangen.

Nadat aan de Sint beterschap was beloofd en alle
kinderen een tractatie niee naar huis kregen namen
de Sint en Zwarte Piet afscheid en beloofden, in-
dien zij goed op zouden passen, volgend jaar terug
te komen.

HET GASVERBRUIK TE ZANDVOORT.

Onderstaande regels laten een beeld zien over
het gasverbruik alhier en met welke grote spron-
gen dit de hoogte is ingegaan.

Opmerkelijk is, dat te Zandvoort in Mei 1940
5000 m3 gas minder verbruikt is dan in Mei 1939.
In Juni was de bezuiniging zelfs 14.000. Dit laatste
komt misschien omdat er toen minder badgasten
waren dan in het vorige jaar. De laatste maanden,
Juli, Augustus en September, was ook het gasver-
bruik te Zandvoort gestegen. Voor September be-
draagt de stijging zelfs 27000 m3.

In totaal werd in de maanden Mei-September
1940, te Zandvoort 641.130 m3 gas verbruikt, tegen
630.605 m3 in 1939. Een vermeerderidng dus van
10.525 m3.

RIJKSPOSTSPAARBANK.

Aan het postkantoor Zandvoort en het daaronder
behorende ambtsgebied werd gedurende de maand
November ingelegd ƒ 11158,31 en terugbetaald
ƒ 71132,97.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 1834.

12V2-JARIG TONEELJUBILEUM.
Enige weken geleden herdacht mevr. A. Bleesing-

Sevenstern haar 12i/o-jarig toneeljubileum, wy
vernemen nu, dat dit feit herdacht zal worden op
de eerste uitvoering van de toneelvereniging
„Phoenix", te houden op Zaterdag 14 December a.s.
in Groot Badhuis. Uit een aantal vrienden en ken-
nissen heeft zich een comité gevormd, dat van plan
is om. genoemde avond de jubilaresse te huldigen.

Men hoopt dan ook op de aanwezigheid van alle
toneelliefhebbers.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. mn.

Zaterdag 7 Dec. ...... 10.33 11.19 4.11 5.04
Zondag 8 Dec 11.39 0.26 5.28 6.10
Maandag 9 Dec 0.52 1.36 6.42 7.23
Dinsdag 10 Dec 1.48 2.02 7.38 7.49
Woensdag 11 Dec 2.33 2.50 8.21 8.36
Donderdag 12 Dec 3.17 3.33 9.14 9.18
Vry'dag 13 Dec 3.58 4.10 9-47 10.03

JONGERENSAMENKOMST.
Zondag 8 December a.s. vindt in de nieuwe con-

sistoriekamer weer een jongerensamenkomst plaats.
Aanvang half elf.

Jongeren van 12—17 jaar'zijn hartelijk welkom.

CHR. JONGEMANNENVERENIGING
Zaterdag 7 December wordt de traditionele Sin-

terklaasviering gehouden. Vanzelfsprekend staat op
het programma het gemeenschappelijk zingen van
toepasselijke liedjes, terwijl verder een bont allerlei
de avond zal vullen.

Nederlands-Indie
IN WOORD EN BEELD door H. TILLEMA

voor het Koloniaal Instituut te Amsterdam.

Een heel bekend dier op Java is de karbouw, een schijnbaar log, maar heel sterk dier. De Javaan ge-
bruikt het dier vooral bij de landbouw om er mee te ploegen en te eggen. Als trekdier voor karren is
het niet zo heel erg geschikt, omdat het grote hitte niet goed verdraagt. Dan bevalt de koe beter.

SPORT

VOETBAL

Officiële Medeüelirigen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Mooie overwinning: tegen Santpoort.
De wedstrijd van Zandvoort l tegen Santpoort

was rijk aan doelpunten. Niet minder dan 10 goals
zijn er gescoord. Reeds in de eerste minuut wist
Santpoort de leiding te nemen. Maar 3 minuten
later wisten de geelblauwen twee goede doelpunten
te maken, alzo de stand op 1-2 brengend. De wed-
strijd was zeer snel en aantrekkelijk. Zandvoorfc
bracht de stand op 1-3, maar de thuisclub liet zich
ook niet onbetuigd en wist de achterstand tot 2-3
te verkleinen. Nog voor de rust vergrootte Zand-
voort haar voorsprong tot 2-4.

In de tweede helft pakte Santpoort flink aan,
maar de achterhoede der geelblauwen hield goed
stand. Zandvoort werd geleidelijk sterker en vooral
de voorhoede was zeer actief. De stand werd op
regelmatige wijze opgevoerd tot 2-6. Santpoort wist
nog eenmaal te doelpunten maar verder was de
voorhoede niet meer in staat de Zandvoort-keeper
te passeren. Tien minuten voor het einde scoorde
Zandvoort wederom, zodat deze wedstrijd met grote
cijfers, namelijk met 3-7 door de geel-blauwen werd
gewonnen. Door deze overwinning blijft Zandvoort
in de kopgroep, die momenteel als volgt luidt:

De stand in de derde klasse, afdeling B luidt als
volgt:

Gesp. gew. gel. verl. pnt.
Schoten
Zandvoort
Beverwijk
Kinheim
Santpoort
D. E. M.
Bloemendaal
T.Y.B.B.
Ripperda
Onze G-ezellen 9
Zeemeeuwen 9

2
l
2
l
2
2
4
5
7
7
8

16
14
14
13
9
8
8
6
4
3
2

v.-t.
35—19
28—14
36—19
26—21
21—19
23—15
19—35
17—25
17—20
14—31
15—39

gem.
1.60
1.55
1.40
1.30
1.28
1.14
0.89
0.67
0.44
0.33
0.22

Wegens de afkeuring van het Zandvoort-terrein
werd de wedstrijd Zandvoort2-Santpoort 2 afgelast.
Zandvoort 2 en 4 waren vry. Junioren a speelden
thuis gelijk tegen Haarlem c junioren. De uitslag
werd hier 2-2. Zandvoort b junioren-Zeemeeuwen
junioren werd eveneens afgekeurd.

Zal Zandvoort de leiding heroveren?

Voor a.s. Zondag is voor Zandvoort l de thuis-
wedstrijd vastgesteld tegen D.E.M. Als het aan ds
geelblauwen mocht gelukken om een overwinning
te behalen, dan kan Zandvoort wederom de leiding
veroveren. D.E.M. beschikt over een zeer snelle
ploeg, dus Zandvoort zal flink moeten aanpakken
om het tot een overwinning te brengen. Het be-
looffc dan ook een zeer spannende wedstrijd te wor-
den. We hopen op een gunstig resultaat voor de
thuisclub. De prestaties van de bezoekers in de
competitie zijn zeer behoorlijk, zoals dit ook blijkt
uit bovenstaande ranglijst.

Zandvoort 2 speelt uit tegen het sterke V.V.A. 2
in Amsterdam. Een geluk spel zal hier geen slecht
resultaat zijn.

Voor de tweede ronde der Stads-Editie-beker
speelt het derde uit tegen Bloemendaal 3 om 11 uur.
Als er flink gewerkt wordt, is de kans groot dat
deze ronde overleefd wordt. Zandvoort 4 is weder-
om vrij. De wedstrijd V.S.V. b jun.-Zandvoort a
junioren is uitgesteld, terwijl junioren b thuis om
11 uur Haarlem jun. d te bekampen krijgt.

Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoort l—D.E,M., 2 uur.
V.V.A. 2—Zandvoort 2, 2 uur.
Bloemendaal 3-Zandvoort 3, 11 uur (beker).
V.S.V. jun. b-Zandvoort jun. a, uitgesteld.
Zandvoort jun. b-Haarlem jun. d, 11 uur.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 2358

Uitslagen van Zondag 1.1.:
Zeemeeuwen l-T.Y.B.B., uitgesteld.
Haarlem. S—Zeemeeuwen 2, 5—1.
Zeemeeuwen 3—Kennemers 2, O—1.

Adspiran ten-competitie:
Zeemeeuwen adsp.—Edo e adsp., 7—3.

Vastgesteld voor Zondag a.s.
Zeemeeuwen l—VI. -Vogels l, 2 uur, vriendsch.
Zeemeeuwen 5—Sport Vereent 3, 11 uur.
Zeemeeuwen jun.—Haarlem e jun., 11 uur.

A dspiraii ten-competitie:
Zeemeeuwen—R.C.H, e, 3 uur.
A.s. Maandagavond 7.30 uur bestuursvergadering

ten huize van den heer C. Bluijs, Haltestraat 25.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

Zondag 8 Dec. a.s., aanvang 2 uur, vindt dus zo-
als bekend de Sint-Nicolaas-reunie van onze ver-
eniging in gebouw „Groot Badhuis" plaats. De hand
ballers hebben een vrije middag, zodat dus niemand
onzer leden op deze middag behoeft te ontbreken.
Wij rekenen dan ook op aller aanwezigheid!!

Zonder entréebewijs wordt niemand toegelaten.
De leden zijn derhalve voorzien van hun contribxi-
tiekaart, de donateurs en familieleden van een in-
troductiekaart, welke alsnog a ƒ 0,30 verkrijgbaar
zijn.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Programma voor Zondag 8 December:
Heren: Concordia 2—O.S.S., aanv. 10.30 uur.
Deze wedstrijd behoeft niet door O.S.S. verloren

te worden, daar beide ploegen ongeveer van dezelf-
de kracht zijn, met O.S.S. iets in de meerderheid
door zijn enthousiasme. Dus heren, zet 'm op!
Denkt er aan, op tijd vertrekken; 9.45 per fiets van
het Tramplein.

De dames zijn Zondag vrij.
De competitiestand per 5 Nov. luidde als volgt:

de dames bezetten de 2e plaats met 5 gesp. wed-
strijden en 8 punten, achter Zaanland, die boven-
aan staat met 5 wedstrijden en 9 punten. Bravo,
dames, gaat zo door!

De heren staan op de 5e plaats van onderen, met
5 gespeelde wedstrijden en 3 punten, 't Gaat heren,
maar 't moet beter!

Willen de heren er nota van nemen, dat voor
hen in 't vervolg de training begint Vrijdagsavonds
kwart over acht en dat op hun aanwezigheid vóór
die tijd geen prijs wordt gesteld!

Voor de dames blijft de tijd dezelfde; precies half
acht.

Handballeden, U komt toch op het Sint-Nico-
laasfeest van O.S.S. Zondagmiddag 8 December?

ESCORTEDIENST (telefoon 2524).
Deze week werden we plotseling aangenaam ver-

rast door een gift van 10 gulden voor de escorte-
dienst. Aangezien we de naam van den gullen gever
(of geefster) niet kennen willen we langs deze weg
onze hartelijke dank betuigen voor deze bijzondere
steun, die voor ons tevens een aansporing is, ons
werk voort te zetten!

Omdat de lijst van vaste klanten zich nog steeds
uitbreidt, kunnen enkele nette jongelui als- gids
aangenomen worden. Aanmelden kan geschieden
iedere avond in de Oude Bewaarschool.

Misschien kunnen we nog even verduidelijken,
wat de vorige week enigszins vaag werd opgegeven:
bü een bezoek aan film of toneelstuk vereenvoudigt
de opgave aan de kassa slechts het werk, omdat
anders ieder ons apart moest waarschuwen.

JEUGDLUCHTVAARTCLUB ZANDVOORT.
Op de vergadering van Woensdag j.l. hield de se-

cretaris een lezing over de D.C.3 die de onverdeelde
aandacht had. Verder werd het Huishoudelijk Re-
glement in stemming gebracht. Wij melden nog een
ledenwinst van drie nieuwe leden, waartegenover
staat het bedanken van één lid wegens vertrek naar
Duitsland, alwaar hij zich vliegtechnisch hoopt te
bekwamen. Wij wensen hem een goede start en
a happy landing.

Mededeling: Ook Zaterdag a.s. geen clubmiddag.



BEU.AMY BREEKT BAAN

ZIE ARTIKEL IN DIT BLAD

Leest de boeken van Bellnmy:

In liet jaar 2000;
Gelijkheid voor allen

Prijs ƒ 1,25 per ex., franco huis.

CENTRALE ADM. BELLAMY, HAARLEM.
Giro 71.

ONS TONEEL.
Zondagavond gaf „Ons Toneel" in Groot Badhuis

«en geslaagde opvoering van het blijspel „Z.B.B.H.
H." (zijn. bezigheden buitenshuis hebbende).

De heer Visser opende de avond met een woord
van welkom en schetste de samenwerking, die er
bestaat tussen de plaatselijke verenigingen en dat
deze samenwerking op prijs wordt gesteld, blrjkt
•weer uit de aanwezigheid van burgemeester van
Alphen.

BÜ de opening van het doek krijgen we een aar-
dig toneel te zien. mefc mej. C. van der Werff als
Suus en de heer H. van Lerven als Pred, haar twee-
ling-broer.

Beide gaven goed spel te zien en waren goed op
elkaar ingespeeld, hoewel het eerste bedrijf in zrjn
geheel wel iets vlugger van tempo had kunnen zijn.

Mej. C. van der Werff was het pittige H.B.S.-
type wat haar heel best afging terwijl de heer H.
van Lerven zrjn rol ook enthousiast speelde, met
•wel eens een tikje overdrijving.

De rol, die heer J. Hagen vervulde als Frank
Houwink, mijn-ingenieur lag hem als steeds goed
en. hij speelde deze op de echt gemoedelijke wijze
en. mag als een. van de best gespeelde rollen ge-
noemd worden. Jammer dat zijn pruik meer weg
liad van een alpino-tje.

De heer H. Luyte Jr. die nu eens een rol had als
Mr. van Vroonhoven had deze rol wel iets bezadig-
der kunnen spelen, doch door zrjn goede rolkennis
en. vlot spel deed dit geen afbreuk aan 't geheel.
Ook moet er op gelet worden dat men niet de laat-
ete woorden van een telefonisch gesprek uitspreekt,
terwijl de hoorn reeds op de haak gelegd is.

Mej. A. Koper als verpleegster Wïlly, ten huize
van Mr. van Vroonhoven deed door haar goede spel
een zekere rust komen over het bedrijvige huisgezin,
zij was inderdaad de echt zorgzame verpleegster.

Mevr. J. van 't Hoff als Margot, de vrouw van
Mr. van Vroonhoven, die, in allerlei comité's zitting
had, o.a. een vereniging voor „Verwaarloosde kin-
deren" was aardig op weg, door de eerzucht van
haar man, haar eigen gezin te verwaarlozen.

De rol als vooraanstaande vrouw ging haar goed
af, hoewel wel eens te nonchalant.

Een goede scène was die tussen 'haar en Frank
Houwink, als hij Margot haar uithuizigheid voor
de voeten gooit en de bekentenis van Frank, zijn
vroegere liefde voor Margot.

De heer J. Mühlenbruch als Theo van Engelen,
vleugeladjudant van Margot maakte van deze klei-
ne rol toch iets goeds, evenals mej. A. Visser die
haar dienstboderol naar behoren vervulde.

Het is een goede avond geweest, die bij de aan-
•wezigen dan ook terdege in de smaak is gevallen.

Dat de volgende vereniging ook op een grote op-
komst mag rekenen; de verenigingen doen van hun
zijde hun best, laat dit door U worden gewaar-
deerd.

Ger. ten Bach.

WIJ VERZORGEN
U steeds:

'S Gebr. kip, haas, fazant van ver-
schïUende soepen

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Garnalen Croquetten.

Pan-vis van Stokvis

Hete bliksem

Nassi goreng.

Bestel vroegtijdig Uw Kerstdiner.

C. KEUR Jr.
ZEESTRAAT 51, TELEFOON 2023

GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad komt a.s. Maandagmiddag om
half vijf in openbare vergadering bijeen.

De agenda vermeldt:
1. Ingekomen stukken,
2. Voorstel tot vaststelling van de precario-ver-

verordening.
3. Voorstel betreffende de verhuur van percelen

teelland.
4. Voorstel betreffende de heffing van opcenten

op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting.
5. Voorstel betreffende de woningbouwvereniging

„Eendracht maakt macht".
6. Voorstel tot vaststelling van een instrucrtle voor

den conciërge van het perceel Grote Krocht 10.
7. Voorstel betreffende het streekplan voor Ken-

nemerland-Zuid.
8. Voorstel tot het aangaan van een geldlening.
9. Voorstel tot wijziging van. de toonregeling van

de werklieden.
10. Benoeming van een gemcente-secretarn.

GEMEENTEFONDSBELASTING.

Het College stelt voor evenals vorig jaar over te
gaan tot een heffing van 75 opcenten op de ge-
meentefondsbelasting.

GELDLENING.

Het College stelt voor een. lening van ƒ 81.500 te
sluiten brj de N.V. Nationale Mij voor Kasgeldlenin-
gen — Mulié & Co te 's Gravenhage tegen een ren-
te van 4Vi o/„

BENOEMING GEMEENTE-SECRETARIS.

Tengevolge van het overlijden van den heer P.
Jellema is de betrekking van gemeente-secretaris
vacantx gekomen.
. Ter voorziening in deze vacature bevelen B. en,

W. de-raad:ter benoeming aan:
2. S. K. Zonneveld, commies ter secretarie.
1. W. M. B. Bosman, hoofdcommies ter secretarie.

To huur of te koop
1. ONGEM. BENEDENHUIS, bev. 4 k., k., badk.,

schuur, per week ƒ 5,75
2. ONGEM. BOVENHUIS, bev. 4 k., k., gr. zolder,

badkamer, per week 5,50
3. ONGEM. BOVENHUIS, bev. 4 k., gr. balcon,

centrum dorp, per week „ 3,50
4. ONGEM. BOVENHUIS, bev, 4 k., l min. van

spoor, per maand , 17,50
5. VRIJ HUISJE, bev. 4 kamers, gr. tuin, nette

stand, per maand „ 24,50
6. VRIJ HUIS, geh. verb., centr. dorp, p.w. ƒ 6.00
7. VRIJ HUIS, bev. 4 k., k., schuur, vrij water,

per week , 4,25
8. VRIJ HUIS, bev. 2 k., k.; boven 3 k., k., bal-

con, per week „ 6,25
9. GROOT VRIJ BOVENHUIS, l min. van spoor,

per week „ 6,—
10. NIEUWGEB. HUIS, huurovername, modern

huis, prijs billijk.
11. NIEUWGEB. HUIS, met garage, huurover-

name, per maand 37,50
12. NIEUWGEB. HUIS, huurovername, p.m. ƒ 34.
13. VRIJ HUIS, Brederodestr. duinzijde, p.m. 42,50
14. VRIJ HUIS, Brederodestr. duinz., p.m. ƒ 45,—
15. VRIJST. HUIS, Brederodestraat duinzijde, ook

te koop. Eigen grond, centr. verw., prijs billijk.
16. MOD. BOVENHUIS, Zeestraat, keus uit drie,

per maand ƒ 27,50
17. WINKELHUIZEN, alle op goede stand, n.o.t.
18. GABAGE, centr. dorp, p. maand ƒ 15.—
19. VRIJ MODERN BOVENHUIS, Haltestraat,

per maand ƒ 26,—
20. 2 PERCELEN te koop, beide verhuurd, prijs

billijk.
Hypotheek beschikbaar.

HUIZEN voor geldbelegging te koop. Alle verhuurd.
Hypotheek beschikbaar.

Agent van de Haarlemse Brandverzekering Mij.
Solide Maatschappij, Billijke premie.

Vraagt zonder verplichting ons eens de premie.

Makelaar W.
ZEESTRAAT 14 - Telefoon 2965.

m l E P V A N EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

BURG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

Voor | tuinonderhoud

C. VLIELAND
BURGEM. BEECKMANPLEIN 2

->• Tevens houtblokken te koop

W. KLIJN Jr,
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
Van TH. VAN HAASTRECHT
aWALTJESTRAAT 6 TELEFOON 2081

A. HOFMAN
TANDTECHNIKER

Kostverlorenstraat 29
voorheen Zeestraat

m 't Baby huis
*J GROTE KROCHT 5a

't Adres voor:

Wol en handwerken
•] Babygoederen

.Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Boterhamworst Schouderham
Kips Leverworst Rauwe Ham
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst enz. enz.
Leverworst

Tel. 2891

E. Bos, Haltestraat 28 en
Telefoon 2112

W, Bos, Haltestraat 62
Telefoon 2290

Heden weer voorhanden:
Prima lekkere snijboontjes, speroieboontjes en an-
dijvie uit het vat (eigen inmaak)

Wij zijn deze winter ruim voorzien
van alle soorten inmaakgroenten
Ook nog voorhanden bussen zalm en sardines,
kreeft en krab in blik.
BLIKKEN ZALM, vanaf 55 et
Verder alle soorten groenten, fruit en aardappelen
tegen sterk concurrerende prijzen.

E. BOS & ZONEN

Voor de eerstvolgende V E I Li I N G
kunnen nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

• Koude en natte voeten
• kunnen door een ziekte U duur te staan ko-
* men. — Koop daarom

• warme pantoffels
en

sterke schoenen
hij het van ouds bekende adres:

Schoenhandel
C. de Vries
Haltestraat 55, telefoon 2851

_ Ie klas reparatie-inrichting _

•BUnMHUUEaBHBIBHUMHHll

nu tuietó
boven de Radio-Centrale
Want 's avonds heeft, U als gewoon,
de programma's der Nederl. Omroep-
Verenigingen.

Wij ontvangen deze langs de lijn

Contributie 50 cent per week

Toestelbezitters kunnen wij ook aan-
sluiten.

Zandvoort.se Radio-Centrale
Koninginneweg 19 Telef. 2688

Nog steeds

Ondanks de vrijheid
om tot 12 uur te mogen passagieren, worden de
avonden STEEDS LANGER!

Neem daarom een boek
maar dan uit « » *

Gertenbachs Leesbibliotheek

ACHTERWEG l

's Avonds na 8 uur gesloten;
ook des Zaterdags

3249 Austin, Hugh. De geheimzinnige haneveer.
3278 Boylston, H. D. Wijkverpleegster. v.o.meisjes
3277 Bugbie, E. Journaliste Peggy (v.o.m.)
3270 Buren, E. v. Huis aan de Singel, (v.o.m.)
3283 Bretz, A. Het lied der duisternis.
3252 Coolidge, D. De blanke Navajo.
3282 Corsari, W. Een gast in uw huis.
3247 Dekker, M. Zonland (v.ojn.)
3260 Doorman. Dicky getrouwd (v.o.m.)
3250 Gardner, E. De dode in de bungalow.
3245 Groskamp-ten Have. Het licht aan de kim.

(v.o.m.)
3275 Hansum, K. De cirkel gesloten.
3284 Henriques, R. Gewapend en weerloos.
3261 Horeman, J. De diamant raid.
3257 Jong, A. M. de. De vreemde broeders.
3263 Kïnsbum, E. De verborgen schat. ,
3264 De eer van een veedief.
3265 Strijd om de diamantmijn.
3266 De baas van kamp vier.
3272 KUtgaard, M. Kleine man verliest.
3246 Lentinch, R. Marianne's verlangen (v.o.m.)
3259 Lucas, J. De gemaskerde cowboy.
3258 Macdonald. Ruiter der verschrikking.
3251 Merrel, C. Een schaduw viel over haar hart.
3243 Multon, E. De helse patrouille.
3262 Peattie, A. R. Hun aangenomen dochter.
3248 Pennarts, H. De strijd om het ven.
3268 Philips, M. De doolhof.

PERMANENTEN
wij, trots alles duurder wordt

voor f 1,50
B. VAN DER BIJL
HALTESTBAAT 32a - Telefoon 2092

Welke bonnen nu?
Broodbon 17 tot en met 8 December 125 graan

roggebrood, of 100 gram ander brood of een rant-
soen gebak. Bon 16 geldt tot en mefc 8 Dec., maar
niet in restaurants .e.d.

Bon 18 van de boterkaart een half pd margarine
of boter tot en met 6 December.

Bon 18 van. de vetkaart een half pond margarine
of boter tot en met 6 December.

Bon 19 van de boterkaart en de vetkaart een half
pond boter of margarine of twee ons vet tot en
met 13 December. Aanwezige verpakte halve pon-
den vet mogen worden uitverkocht;

Bon 21 van de boterkaart en de vetkaart een
half pond boter of margarine of een halve fles
sla-olie van 14 December tot en met 20 December.
Voor sla-olie levere men nu reeds bon 21 bij zijn
winkelier in.

Vleesbon 11 en worstbon 11 een rantsoen vlees- en
worstwaren tot en met 15 December.

Vleesbon 10 een ons vlees of een rantsoen vlees-
waren tot en met 8 December, niet in restaurants.

Worstbon 10 tot en met 8 December, niet in res-
taurants.

Bonnen 49, 50, 62 en 63 elk een ons kaas, tot en
met uiterlijk 29 December.

Bon 24 een ons kaas tot en met 8 December, niïfc
in restaurants.

Bon 16 tot en met 6 December één kilo suiker.

Bon 36 een ei tot en met 8 December.
*

Bon 64 een ei tot en met 8 December, niet in
restaurants.

Bon 43 een half pond rijst; rijstemeel of rijste-
bloem of gruttemeel tot en met 27 December.

Bon 56 een pond peulvruchten — groene erw-
ten — tot en met 16 December.

Bon 81 een half pond koffie of 75 gram thee toe
en met 20 December.

Bon 83 een half pond havermout of havervlok-
ken of haverbloem of aardappelmeelvlokken of gort
of gortmout of grutten, tot en met 27 December.

Bon 88 uitsluitend een half pond gort of gort-
mout of grutten tot en met 27 December.

Bon 93 tot en met 27 December een ons maizena
of griesmeel of sago of aardappelmeel, dan wel een
hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoeder,
welke 100 gram zetmeel bevat.

Bcw 98 een ons macaroni of vermicelli of spagh-
etti tot en mefc 27 December.

Bon 2 van de bloemkaarfc 60 gram roggebrood of
50 gram brood of een half rantsoen „gebak" of
35 gram meel of bloem tot en met 29 December.

Bon 29 — 150 gr. toiletzeep (nieuwe samenstel-
ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr. zeepvlokken;
óf 250 gr. zelfwerkende wasmiddelen; óf 200 gr.
vloeibare zeep tot en met 6 Dec. De bon geldt
ook voor gezinswas per acht kg droog wasgoed.

Bon 116 — extra bon, die gelijk met de texfciel-
kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is
uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube scheer-
crême óf één pot scheeraeep van 31 Augustus tot en
met 31 December.

Petroleumzegel .Periode 7" — twee liter petro-
leum tot en met 29 December (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning hebben).

Gedurende het tijdvak van l November tot en met
14 December geven de met „04", „05", „06" en „07"
gemerkte bonnen van de „Bonnenkaart distributie
vaste brandstoffen, haarden, kachels", alsmede de
met „07", „08", „09", „10", „11", „12" 13 en 14 ge-
merkte bonnen van de „Bonnenkaart distributie
vaste brandstoffen — centrale .verwarming" en
voorts de met „Brandstoffen, één eenheid tweede
periode" en de met „Cokes, één eenheid, tweede
periode" gemerkte bonnen, elk recht op het kopen
van één eenheid vaste brandstoffen.

De geldigheidsduur der met „Brandstoffen" of
„Cokes" gemerkte toewijzingen, die tot 14 December
of een vroegere, mits na 14 November gelegen da-
tum waren geldig verklaard, is eveneens verlengd
tot en met 14 December 1940.

\
ZANDV. TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Zaterdag 14 Dec. a.s. om kwart vóór acht precies

zal,.Phoenix" haar eerste uitvoering van dit seizoen
geven met een oerkomisch blijspel van Bakker en
van der Heiden, n.l. „Haar laatste wil".

pit stuk aal zelfs het meest ernstige mens doen.
lachen om de zeer geestige, doch niet gezochte
scènes. Groot Badhuis zal die avond schudden en
scheuren gaan vertonen van de lachsalvo's, die niet
van de lucht zullen zijn. Ook zal er weer tijdens de
pauzes volop van het dansen, genoten kunnen wor-
den, door de opheffing van hét dftnsverbod. De Bilt
seinde aan het Bestuur: „het is die avond Volle
maan", met helverlichte straten". De bezoekers
treffen het dus deze avond buitengewoon en ktlri"
nen we ieder aanraden: Houdt uw Zaterdagavond
op 14 Dec. vrij voor de „Phoenix".

VISITEKAARTJES met enveloppen. £owel bedrukt
als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. 1VÏ. v. .Deutsen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Kroch't, Tel. 2501

••••••••••uMannmnmnunHH



Vrijwillige Verkoping
.Zandvoortselaan nrs. 50 t.m. 56

Zandvoort
De notarissen M. B. A. v. Oppen te Heemstede en
A. G, A. Bührs te Amsterdam, zullen Woensdag
11 December 1940, des nam. 2 uur, in „Ons Huis" te
Zandvoort aan het Dorpsplein

Publiek verkopen : *
Vier WOONHUIZEN met ruime indeling aan
de Zandvoortselaan nrs. 50, 52, 54 en 56 te
Zandvoort met het eeuwigdurende recht van
erfpacht van de grond aldaar; kad. Zandvoort
Sectie A nrs. 3500 t.m. 3503, groot resp. 2,71
Are; 2,57 Are; 4,02 Are; 2,99 Are.
Voorzien van gas, electr. licht en waterl.

f ere. Zandv.laan nrs. 50, 52 en 56 resp. verhuurd
•voor ƒ 35,—, ƒ 45,— en ƒ 37,— per maand; perc. nr.
64 vrU van huur, (bij aankoop is géén jaar extra
•anon verschuldigd).
TSrfpachtseanon resp. ƒ80,—, ƒ 80,—, ƒ 100 per jaar.
Toorts hebben kopers het recht Ctot l Juni 1941)
«Ie ondergrond aan te kopen voor 21 maal de jaar-
Hjkse canon.
Aanv. bij bet. vóór of op 27 Deo. 1940.
•Bezichtiging Dinsdags en Donderdags 2-4 uur.

Inl. ten kant. notarissen voorn. Heerenweg 143
"Heemstede en Keizersgracht 776 Amsterdam.

ZIE UITGEBREIDE BILJETTEN.

Inmiddels uit de hand te koop.

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
••van onzen Zoon

PAUL.
G. Vaarwerk.
A. Vaarwerk-Stroband

' Zandvoort, 29 Nov. 1940
Zeestraat 24.

O n d e r t r o u w d :
JACOB VAN DUIJN

en
JANNY VIS

Huwelijksvoltrekking op
".Zaterdag 21 December a.s
Zandvoort,
.Fotgieterstraat 16
Blokzijl, Rietvinfc 14
7 December 1940

Mevr. Malherbe vraagt 'n
betrouwbaar MEISJE

Kostverlorenstraat 36

'TE HUUR: mooi vrij
ONGEM. BOVENHUIS

Gr. Krocht. Prijs ƒ 30,-
per maand.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbach.s Dfukkerjj

•ond. no 41232 (in de bus)

TE KOOP GEVRAAGD:
"NET HOUTEN

KINDERLEDIKANTJE
aonder bedje. Br. m. prijs
Bur. Zandvoortse Cour.,
Gertenbacha Drukker}}
ond. no 41233 (in de bus)

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor dag en nacht, v.g.g.
•v., netjes kunn. werken;
•eenv. koken, in gezin van
J2 pers., waarvan vrouw
ziek te bed ligt.
Adres te bevragen bur.
r.d. Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij.

Bij jongelui zonder kin-
deren l of 2 KAMERS
met prima pension aan-
geboden. Gezicht op zee.
Br. bur. Zandv. Courant
'Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41231 (in de bus)

WEGGELOPEN:
ZWART-WITTE POES

luisterende naar de naam
Tippel. Teg. bel. terug te
t>ez. Boul: P. Loot 42 ben.

Geschikte en droge
RUIMTE gezocht voor
opberging van een com-
plete, nette inboedel.
Schriftelijke aanbiedin-
gen onder motto „Berg-
ruimte" a.h. bur. v.d. bl.
Gertenbachs Drukkerij.

ONG. HUIS TE HUUR
ƒ 5,25 per week, water in-
begrepen. Te bevragen:
G. Bakkenhoven, Kerk-
straat 17.

TE KOOP:
STERK HERENRIJWIEL
met torpedonaaf, 22 inch
Spooremplacement 35.

TE KOOP: grote en klei-
ne Salamanderkachels, ]

prima zwart emaille en
l zo goed als nieuw wil
emaille kolciifornuis.
Voorts pr. Godinkachel
en haardkachel. Te zien.
en te bevragen Poststr. 9,

TE HUUR: HUIS JE voor
klein gezin, ƒ 3,50 p.w.,
•water inbegrepen.
Te bevr. Smedestraat 11.

TE KOOP: l kinderstoel,
bekl. salonwieg- (rijdbaar)
m. bed en kussen, box m.
kleed, alles prima staat.
Burg. Engelbertsstr. 105
rood.

Voor kleine annonces als

te koop, te huur, ge-

vraagd en aangeboden

enz. enz. geldt nog steeds

de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

GROOT-BADHUIS

Zaterdagavond
H December 1940
om kwart voor acht p rec ies

Phöenix

Opvoering van het oerkomlsche blijspel In 3 bedrijven van HENK BAKKER en J. W. v.d. HEIDEN

„Haar laatste wig"
Plaatsbespreking aan de zaal op Zaterdag 14 December van 2-4 uur

Het is die avond VOLLE MAAN! Komt allen!
onder auspiciën v.h. Comité der samenwerkende Zandv. toneelverenigingen

Lachen!
Gieren!
Brullen !

ENTREE f 0.50 plus belasting

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhuissingel 122 by Zi)l-
brug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

TE KOOP:
Pracht nieuwe Stofzuiger, merk Hoov-er, 2 pracht
fauteuils, mooi schrijfbureau, twee mooie verticale
lopklapbedden, pracht notenhouten dames schrijf-
bureau, verschillende buffetten en spiegelkasten,
-twee prachtige kolenfomuizen, prima gasfornuis,
twee mooie haardkachels, verschillende kamers
nieuw Balatum, divans, lopers en cocoslopers.

Alle soorten meubelen.

P. Schipper, Kostverlorenstr. 30, tel. 2292

LUXE DOZEN en MAPPEN DAMESPOST. Zowel
bedrukt als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 3507

Dames laat uw

mantel of mantelcostuum
maken bjj een speciale Dames-kleer-
maker:

H. HALEWIJN
BOULEVARD DE FAVAUGE 20

Telef. 2292 • Telef. 2292
P. Schipper koopt

^gedeeltelijke of gehele inboedels
Net gedragen Heren- en Dameskleding.

•haarden, kachels, fornuizen en vaste -wastafels,
*hotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedels op billijke condities.
Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
edhikbaar.
Pageiyks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

l Op verzoek:

Populaire
lO-lessen danscursus
voor jongelui.
Goed dansonderricht in:

FOXTROT, WALS, TANGO, enz. j
• AANVANG ZATERDAG 14 DECEMBER

Inschrijving van heden af.

Dagelijks gelegenheid tot het nemen van:

PRIVE-LESSEN

Dansstudio uLily Orgodet" i
KOSTVERLORENSTRAAT 36 - Telefoon 2079.

Groot- Badhuis

Zondagsmiddags DANSEN
AANVANG DRIE UUR

't VERKOOPBUREAU P.H.Teroi
Wij hebben nog een prachtige collectie haarden,
haardkachels en noodkachels.

Deze week ontvangen:

't Nieuwste op gebied van kolen verwarming
Pe Oranier cokes-vulhaardkachel

en allesbrander met circulatie.

Reeds vanaf f 67,50
In gascomforen, hebben wij eveneens een ruime sor-
tering tegen billijke prijzen.
Onze comforen munten uit door een zeer laag gas-
verbruik en een minimvim ^aan onderhoud.
1-VLAMS COMFOREN, vanaf ƒ 6,55

(royaaJ vierkant model)
2-VLAMS COMFOREN, vanaf 13,75
Profiteert nu nog van de lage pryzen.

Grote Krocht 19, telefoon 2558

op de laatste dag aankomen. Bestel uw

vroegtijdig, het voorkomt teleurstelling.

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1. TELEFOON 2135

Wonst U G®M tja&si figuur?
„Wij garanderen U

een goed g3&s&®nei
BUSTEHOUDER en JARRETELGORDEL.

Het adres van vertrouwen en kwaliteit.

HET
Kerkstraat 33-34, Telefoon 2391.

THEATER
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 6 tot en met Maandag 9 Dec. iedere
avond aanvang half acht. 4 Dagen opvoering van
een groot Schlagerprogramma: Hans Albers in:

TRENCK DE PANDOES
Een avonturenfilm van een adembenemend tempo,
een film vol soldatenmoed en durf, maar ook vol
charme en humor! Een wervelwind van boeiende
avonturen. Hans Albers op z*n best! Bijgestaan door
een keur van artisten. Een romantische avonturen-
film, groots van opzet en montering, rjk van aan-
kleding en geladen met een spanning die adeni-
benemend is! Een groot filmwerk.
Verder een subliem bijprogramma.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Toegang iedere leeftijd.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. -- Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

DINSDAG 10, WOENSDAG 11 en DONDERDAG
12 DEC., half 8
SPiT DRIE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
Opvoering van een geheel nieuw programma. Als
hoofdfilm: het grote Hollandse filmwerk, hetwelk
nog niet in Zandvoort is vertoond:

KERMISGASTEN
met Henriette Davids, Johan Kaart, Sylvain Poons,
Johan Elsensohn, Corry Vonk, Wim Kan en vele
anderen.
Toegang boven 14 jaar. Entree 30—54—75 ceni

Zondagmiddag van 2-4 uur Familie-Matinee
opvoering van:

KARELTJE OP DWAALWEGEN
Een oergeestig filmwerk waarbij de lachsalvo's niet
van de lucht zijn.
Entree 20-30-40 cent.

Attentie! Zondagmiddag van 4.30-6.30 uur:
met opvoering van: Hans Albers in:

TRENCK DE PANDOER
MET HET VOLLEDIGE AVONDPROGRAMMA.
Toegang iedere leeftijd.

Iedere avond aanvang halfzacht

Dameskapsalon TO DE JONG
Dames, Nu de feestdagen weer aankomen, heeft U
graag

EEN VERZORGD KAPSEL
Laat U dan Permanenten met het

allernieuwste toestel:
DE WELLA JUNIOR DE LUXE

Ook onze stroomloze Permanent geheel compleet ƒ 1,95.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 29 Nov. t.m. 5 Dec. 1940.

Geboren: Paulus Alphonsus Maria, zoon van G. J.
Vaarwerk en van A. A. Stroband, Zeestraat 24:
Hendrik Johannes, zoon van M. J. P. Castien en C.
Poots, Kostverlorenstraat 90a.

Ondertrouwd: W. G. Diepenveen en R. C. H. Ot-
ten, Brederodestraat 138; W. Sloof en A. M. Schut,
Heëmskerkstraat 6.

Overleden: D. van Duijn, oud 17 jaren, wonende
te Katwijk.

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
De vorige week zijn we bij de Amsterdamse J.G. op
bezoek geweest, 's Morgens woonden we een Jeugd-
dienst by, geleid door Ds. J. M. de Jong.

De koffiemaaltyd verliep niet geheel zonder inci-
denten, maar dat had geen invloed op de goede
stemming. Hierna gingen we naar het A.M.J.V.-
gebouw, waar de Amsterdammers Shakespeare's
comedie „De Storm" opvoerden. In dit spel treden
personen op met de meest uiteenlopende karakters.
Wij zien. goed het wantrouwen onder de gestrande
lotgenoten en de gevolgen daarvan. De meeste be-
wondering hebben we toch voor Prospero, die ten-
slotte in een spreuk — die daarop neerkomt, dat
vergeven meer kracht en karakter eist, dan zich te
wreken — aan het eind van het stuk allen verzoent.
We kunnen niet anders zeggen, dan dat de Amster-
dammers alle eer hebben van hun werk en toe-
wijding.

Zaterdagavond 7 Dec. om half acht vieren we ons
Sinterklaasfeest. Vergeten jullie niet de pakjes Za-
terdagmiddag om half drie in de Brugstraat te
brengen?

ND3UWE TELEFOONAANSLUITINGEN.

2903 Bluhm, Adolf Otto Karl, Regentesseweg 7.
2210 Boogaard Jr., J., Makelaar in vaste goederen

en assurantiën, Kantoor (9-17.30) Haarlem-
merstraat 43 Ie étage (woonhuis 2677)

2837 Pesevur, Joh. P., Ned. Handelsond., Kostver-
lorenstraat 17.

2962 Kann, E., Oranjeflat 21.
2870 N.SJB. Kring 95, Kosterstraat 5.
2558 Terol,P.H., „'t Verkoopbureau", Gr.Krocht 19

TOB-NIET-ND3UWS.
Secretariaat P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Zaterdag 1.1. gaf Tob-niet een op zeer hoog peil
staande feestavond met een uitstekend programma.

't Is jammer te moeten constateren, dat goede
amusement op Zandvoort zeer slecht gewaardeerd
wordt, gezien hej; aantal bezoekers, „Tob-niet" had
verwacht, dat dé Loefhoeck te klein zou zijn, doch
dit bleek te optimistisch, er waren nog plaatsen
over.

The American Swingers waren phenomenaal,
evenals The Hot Rascals. De heer Koster had direct
alle harten van de bezoekers veroverd met zijn
kostelijke imitaties terwijl George Kiefer Jr met
zijn tap-dance eveneens een verdiend applaus te in-
casseren kreeg. Het geheel was een uitstekend ge-
slaagde avond, waar van de wegblijvers spijt gehad
moeten hebben.

Het dansverbod is ingetrokken en kan Tob-niet
weer op de oude voet doorgaan hetgeen, dan ook ge-
schieden zal, want a.s. Zondagavond komt opnieuw
de oude schare bij elkaar eu gaan we weer „ouder-
wets" gezellig Tob-nieten, dus leden en oud-leden,
komt allen weer Zondagavond half acht naar Loef-
hoeck! Maar nu eens op tjjd. Zegt het voort!
Onze speelavonden op Zaterdagavond gaan gewoon
als anders door met kaarten en tafeltennis en an-
dere spelen.

HALTESTRAAT 46

Wacht niet
tot wij uitverkocht zijn!

Elastieken kousen
Warmwaterzakken
Verplegings-

artikelen
NU NOG in
grote sortering!

DROGISTERIJ

L. BLAAUBQER
TELEFOON 239Z

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
bekende sigarenmagazijn van

C. J. B A IC IC E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUIME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Het is voor U een vraag,
Hoe vul ik de maag?

Wij lossen dit vraagstuk voor U op met

heerlijke groenten,
puikbeste aardappelen
en na tafel overheerlijk FRUIT.

100% vitamine

Fa* v.h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889.

Inboedels
Wanneer tl hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen.

N* V, S* Watei drinker

Benut Uw

VLEESWAREN BON VOOR 100%
en bestel Mi

VAN RIJN, Stationsstraat 17a
Diverse vleeswaren zonder bon verkrügb. Tel. 2105



Particuliere Centrale Keuken
Kostverlorenstraat 58 TB

(Bennoheim) hoek Koninginneweg

MENU VAN DEZE WEEK:
Dinsdag SNIJBONEN
Donderdag ERWTENSOEP
Vrijdag SAVOIJEKOOL
25 cent per liter.
Per 2 liter moet l vleesbon (geen vetbon)
worden ingeleverd — l Vleesbon geeft echter
recht op 2x1 maaltijd op verschillende da-
gen (v. alleenst. pers.)
Thuisbezorging 1CT et per gezin.

Gelieve te bestellen:
Zaterdag van 10-12 en 2-4 uur. Uiterlijk
Maandag 10-12 uur.
Bestellingen worden ook aangenomen bij
A. v.d. Vliet, Brederodestraat 46.
Afhalen en thuisbezorgen van 12-1.30 uur.

Kollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 meter lang,
grove en fijne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deiirscn
Rozennobelstraat. hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Zwart: G. v.d. Velde.
e7--eS
d7-d5
Pg8-f6
Pf6-d7
c7-c5

Schaakpubriek
door HABRY BLOKKER.

Zo nu en dan heeft ergens een tournooitje plaats,
waarvan het bestaan slechts enkelen bekend is en
toch wel aardige partijtjes levert. Zo werd onlangs
een tournooi georganiseerd door de Haarl. S.V. „De
Rochade" voor jonge spelers uit Haarlem.

In de laatste moesten G. v.d. Velde en H. Blokker
tegen elkaar. Beide leidden toen met 5V» uit 7 en
werden op de voet gevolgd door de vijftienjarige
de Vita met 5 uit 7.

Daar mijn tegenstander mijn spel kende, wou ik
hem verrassen en opende voor eerst in een ernstige
partij e4. De partij volgt hieronder.

De eindstand werd: 1. H. Bloker 6V2, de Vita 6
(laatste partij gewonnen), 3 . v.d. Velde 5i/„,

Frans.
Wit: H. Blokker.

1. e2-e4
2. d2-d4
3. Pbl-c3
4. e4-e5
5. Pgl-f3
6. d4xc5

Meestal volgt Lb5, Pce2 en c3, ter beheersing van
veld d4, maar zo handhaaft wit dit veld ook.

6 Lf8 x c5
7. Lfl-d3 Pb8-c6
8. Lel-f4 0—0
9. a2-a3

Om eventueel b4 te laten volgen en Pb4 te beletten.
9 Dd8-b6(?)

Deze zet is de oorzaak van alle moeilijkheden, die
zwart nu ondervinden gaat, ondanks de dreiging
van Lf2: en Db2:

10. 0—0!
Pareert alles Db2; Pa4 en wint.

10 Lc5-e7
11. b2-b4 f7-f6

Zwart moet iets ondernemen; de witte stelling is
dreigend.

12. e5xf6 Pd7xf6
Op Lf6 volgt Pa4

13. Pc3-b5!
Dreigt loper naar c7 te spelen met dame winst.

13 Pf6-e8 (gedw.)
14. Lf4-e3 Db6-d8
15. c2-c4! Le7-f6
16. Tal-a2 a7-a6
17. c4xd5 e6xd5
18. Pb5-d4 LC8—g4(?)

In slechte stelling probeert zwart agressief te spe-
len.

19. Ddl-c2 g7-g6(?)
Zwart is verloren; op h6 volgt h3x, Lf3x?, Pe6! en
wint.

Het beste was nog h6 en Ld7. Ofschoon wit dan
op c6 een pion kan winnen.

„ 20. Ld3xg6 Dd8-c7
21. Lg6-f5 Pc6xd4
22. Pf3Xd4 Lg4xf5
23. DgSxfS DC7—g7?
24. Pd4—e6 Zwart geeft op.

Partijen naar H. Blokker, Junoplantsoen 54, Haar-
lem of Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 7, Zand-
voort.

ELECTRICITEIT
OP ELK GEBIED

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERVORMDE GEMEENTE.
Zondag 8 Dec. 10.30 uur: Ds. D. Tromp.
Doopsbediening.
vjn. 10.30 uur: Jongerensamenkomst in de nieuwe

consistoriekamer.
. njn. 4 uur: Ds. D. Tromp.
Aerdenhout:

rv.m. 10.30 uur: C. A. F. van Stipriaan Luïscius.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 8 Dec. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 8 Dec. 10 en 15 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 8 Dec. n.m. 5 uur: Dr. W. Banning van
Bentveld.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHB. GEMEENSCHAJPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spr. de heer J. A. Hoekendyk Jr. te Heemstede.

NED. ISR. GEMEENTE
Vrijdag 6 Dec. aanvang v.d. Sabbath 5.00 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur; Leeroefening

Jjalf twee en Middagdienst kwart over twee.
Zaterdag 7 Dec. einde v.d. Sabbath 6.17 uur.
Bespreking van kerkelijke zaken: Zeestraat 40.

WBHBHHBHHBHfflHBBHHHEHBHHHHIBHBBBB
ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBERGMAPPEN 15 cent.

Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Beursen
Kozemiobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 3507

BBBBBBBBBBBBBBIBBBÖHaHBEBBBBBBBS

Vóór en na St Nicolaas
zijn wij met prijs en sortering de baas!!
Koopt één van onderstaande artikelen en Uw huis is
een stuk rijker!

PHILIPS RADIO
1940-1941 vanaf f 97,50
Prachtige modellen Vraagt vrijblijvend DEMONSTRATIE

Een pracht sortering

luxe artikelen en electrische merk-kachels

M O P E R M E L A i V B P E K A P P E N
vanaf f 3,75

Schemerlampen, leeslampen, wand- en pianolamp-
jes, stofzuigers, electrische strijkbouten, electrische
theelichtjes, Erres en Mende radiotoestellen enz.

Alleen bij de

SCHUILENBURG
GKOTE KROCHT 5-7, TELEFOON 3974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

LANGE WINTERAVONDEN!

NEEM EEN BOEK! !
LEESBIBLIOTHEEK

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7

6 cent per deel per week
Geen inleggeld — Keuze uit ruim 3000 boeken.

Winkeliers en handelaren!

Geen bonnenzorgen
Geen tijdverlies

Wij plakken uw bonnen en halen uw toe-
wijzingen. Billijke condities.

BLOM
HELMERSSTRAAT 21, TELEF. 2210
v.h. Ambtenaar Distributiekantoor.

„LIBELLE"
helpt U door de moeilijke
tijd heen komen

Wrj hebben nog een grote sortering SJAALS in wol,
zijde en georgette, Dames-, Heren- en Kinder-
HANDSCHOENEN.
LUXE PORCELEIN, GLAS- en AARDEWERK

GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

en

Ze zijn er weer :

Sinaasappeleni
Mandarijnen

GOUDREINETTEN, BELLEPLEÜRS Voor winter-
provisie. Zeldzaam mooi. — Alle soorten NOTEN,
gepeld, en ongepeld. — Verse TOMATEN.

Kemp's Frttithandel
Kerkstraat 35, telefoon 2452

Mevr, Bealrix Noljora Treurniet
PIET HEINSTRAAT 7

Lerares in zang en viool
Diploma's Conservatorium, Amsterdam.
Geeft ook

piano- en ensemble-lessen
Billijke condities.

VERKOOPT nu uw

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waardel
bü H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

Zand voorts Verkooplokaal
BRTTGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Het van ouds bekende adres
ter plaatse.

Belast zich met het veilen van gehele en gedeelte-
lijke inboedels. Ook inkoop van goederen.
Dagelijks gelegenheid'tot inbrengen voor de volgen-
de veiling.

Privé-adres: Haltestraat 32a

Naar de toekomst
De Int. Ver. Bellamy schrijft ons het volgende:
De nood in ons vaderland is hoog; nu en vóór 10

Mei. Vele pogingen om tot daadwerkelijke opbouw
te komen, worden aangewend, maar van concrete
plannen wordt nog niet veel vernomen. Reeds acht
jaren lang hebben wij gewezen hoe tot arbeid en
welvaart is te komen en hebben wij als oorzaak van
de toenemende ellwide aangegeven het handhaven
van een individualistisch ingesteld, economisch stel-
sel, het handhaven van het op het belang van den
enkeling ingestelde concurrentie- en winst-systeem;
de productie was niet ingesteld op de behoeften van
allen, maar op het belang van een enkeling of
groep.

Ondanks leuzen van morele en geestelijke her-
bewapening en de vaak intensieve arbeid der vak-
beweging, werd het persoonlijk-, groeps- en volks-
egoïsme met de dag gevoed en werd de dagelijkse
strijd voror steeds meer mensen al heviger. Ieder
mens en elk volk moest zichzelf maar bedruipen.

Hoe staat het nu? Het kapitalistisch-economisch
stelsel heeft, zijns ondanks, een productie-apparaat
weten in te stellen, dat naar de uitspraak van een
duizend economen een wereldproductie heeft, die
meer bedraagt dan de mensheid aan noodzakelijke
en zelfs minder noodzakelijke levensbehoeften no-
dig heeft. Het distributie-apparaat echter werd niet
in gelijke mate ontwikkeld. Dat zou ook strijdig zijn
met het wezen van het kapitalisme. De mensen
hadden het voortgebrachte wel nodig, maar konden
het niet kopen, omdat het den meesten aan de ver-
eiste koopkracht ontbrak. De machine verdrong de
persoonlijke arbeidskracht, de bedrijven werden al
meer gerationaliseerd en al meer mensen kwamen
op straat te staan. Zonder werk wil zeggen weinig
inkomen en veel sollicitanten wil zeggen lage lonen.

Zo kregen we de dwaze toestand: overproductie
en toch onderconsumptie; overvloed en toch gebrek.
Moeten we weer daarheen? Na de oorlog komt er
weer vrede. Zal dat ook een economische vrede
zijn? Een toestand dus, waarin de ene burger zich,
gedreven door een innige overtuiging en een sterk
ontwikkeld gemeenschapsgevoel, instelt op het be-
lang van den ander en waarin het-.ene volk ten
nauwste rekening houdt met het belang van het
andere? Dat is de benauwende vraag voor de toe-
komst, die velen bezig houdt en waarvan de beant-
woording in het heden besloten ligt. In het verle-
den ligt net heden in het nu wat worden zal.

" Wij zullen samen moeten werken, hoog en laag.
Iedereen zal naar eigen aanleg volwaardige, op-
bouwdiensten. hebben te bewijzen. Dat kan niet

meer particulier, maar dat moet centraal geschie-
den. De oude individualistische economie heeft af-
gedaan. Het goud is niet meer de basis voor wei-
vaart. De kracht en de welvaart, ja het geestelijk
welzijn en de culturele vorming van ons volk han-
gen af van de arbeid van ons allen tesaam en in
billijke verdeling van het resultaat daarvan. Daar-
heen gaan we nu. Dat ligt in de ontwikkeling van
maatschappij en mens opgesloten. Het is alleen maar
de vraag hoe. Door een sterk ontwikkeld gemeen-
sehapsgevoel tegenover elkaar en tegenover andere
volken, kunnen we langs de best denkbare weg het
doel bereiken. Niet anders. Dat doel moet men ken-
nen en de oorzaak der ellende moet men weten.

Edward Bellamy heeft alles wat we nu doorma-
ken, tot de felle strijd tussen arbeid en kapitaal toe,
50 jaren geleden reeds beschreven in zijn beide boe-
ken „In het jaar 2000" en „Gelijkheid voor Allen",
die in mülioenen exemplaren verschenen, in vele
talen gedrukt zijn.

HU beschrijft de ontwikkeling van techniek en
wetenschap, het werkloosheidsvraagstuk, de op-
komst van de vakbeweging, het invoeren van sociale
wetten, de radio en televisie, de oprichting van
waren- en eethuizen, de vorming van concerns,
kartels en trusts, de giro, clearing en tolmuren, het
instellen van al meer Overheidsdiensten, enz. Voor
ons allen is dat reeds historie geworden. Wat nog in
de toekomst besloten ligt, is, dat heel de productie
en distributie aal worden beheerd door en alle ar-
beidskrachten in dienst zullen zijn van "Overheid
als hoedster van het waarachtig Volksbelang. Dat
iedereen, na testing, in het arbeidsleger de plaats
zal kunnen innemen, die hem op grond van aanleg
en karaktereigenschappen toekomt en waardoor hij
de hoogst mogelijke bevrediging en de gemeenschap
het hoogst mogelijke nut daarvan zal trekken. Dat
aan allen zonder onderscheid, mits men zijn best
doet, een gelijk aandeel dn de gezamenlijke wei-
vaart zal worden gewaarborgd van wieg tot graf en
dat het thans onpersoonlijke en dus vervreemdbare
geld vervangen wordt door persoonlijk giraal geld.

Ook de verwezenlijking van dit alles ligt, stap
voor stap, in de verdere ontwikkelingsgang van de
tijd. De tekenen des tijds te verstaan is eis voor
ieder Nederlander, die het wel meent niet zijn
volk. Ons aller belang ligt besloten in het instellen
ener centraal geleide economie op het belang van
heel het volk gericht, in het produceren en distri-
bueren naar behoefte van allen. — Donker is het
heden,, maar de toekomst wenkt ons hoopvol toe.
Om dat te kunnen begrijpen en dan mee de hand
aan de ploeg te kunnen slaan, is het nodig om de
evengenoemde boeken te lezen.

Wij verwijzen naar de advertentie in dit blad.

Ons damprobleem
Oplossing van dtunprobleetn 110, 3542:

Wit: 32—27
39—34
18—12
35—30
29—23

H. J. LIZE

33 x 2 en wint.

Zwart.

Zwart: 37x4?
46x14-
17 x «.
24x35
14x39>

No.

Wit.
Wit: 17, 22, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 49. „
Zwart: 2, 8, 9, 13, 15, 16, 19, Dam op 50.

Wit speelt en wint.

VRAGEN
op verzekeringsgebied

(In deze rubriek worden door de lezers van dit.
jlad aan de.Redactie schriftelijk gestelde vragen,
sosteloos beantwoord. Indien schriftelijke beant-
woording verlangd wordt 7VS centspostzegel bij te
voegen).

P. K. te Z. — De Maatschappij, welke U noemfc
aehoort tot de allerkleinste. Wij hebben wel meer
gehoord dat de schade-regeling bij haar weinig
:oulant is. U doet het beste de verzekering na af-
loop van de tegenwoordige termijn niet voort te
zetten en die bij een betere maatschappij over te-
sluiten. Overleg daaromtrent met een betrouwbareax
assurantiebezorger, Wij moeten ons van het noemen,
van namen onthouden.

^ v. R. te H. — De betaalde premie, als door W
genoemd, komt ons niet te hoog voor. Voor pan-
den met rieten dekking is de premie uitteraard fao--
ger dan voor die met harde dekking (pannen of
mastiek).

C. D. te Z. — De maatschappij is prima. U is bif
haar in goede handen.

A. H. te B. — Aan de eerste door U genoemde-
maatschappij zouden wij stellig de voorkeur schen-
ken. Zij is onbetwistbaar de beste.

J. G. te Z. — Wanneer uw schuld vast staat kan
de benadeelde eigenaar de schade op u verhalen^.
Is TI niet tegen Wettelijke Aansprakelijkheid ver-
zekerd? Dan zou de verzekering-maatschappij voor
u moeten betalen.

C. de. V. te Z. — Een bedry'fsverzekering voor-
ziet in de vergoeding van schade door bedrijfsstil-
stand tengevolge van brand. Met een enkele brand- -
verzekering is de Verzekerde .dan niet geholpen,,
daar deze alleen betrekking heeft op vernieling of
beschadiging van zijn eigendommen door brand..
Hij kan zijn bedrijf gedurende korter of langer tijd;'
niet of althans niet geheel uitoefenen en derft in.
die tijd dan de winst, die hu anders zou hebben-
gemaakt. En bovendien, gaan tal van uitgaven door,
als b.v. aan lonen en salarissen en verdere onkos-
;en. Tenzij een zeer z.g. brandgevaarlijk bedrijf"
uitgeoefend is de premie voor een bedryfsverzeke-
ring niet hoog te noemen. Wij raden het stellig aan.

Jim, de zoon yan Bobby
door G. Th. ROTMAN. ' (Nadruk verboden)

69. „Dat heb ik netjes opgeknapt!"
Denkt Sijmen als hij huiswaarts stapt,
„Me" dunkt, na zulke zware zaken
Zal wel een fijn sigaartje smaken".
Dus stapt hij, tastend in zijn zakken,
Om vast de lucifers te pakken,
Met trots geheven borst in huis
Maar ach, daar is het ook niet pluis!

70. Want, daar de lamp gesneuveld was,
Was heel het huis gevuld met gas;
Toen hy dus zijn sigaar ontstak,
Vloog hij meteen met pak en zak
En met een vreselijk geknal
De straat weer op met deur en al!
Ja, zelfs mevrouw kwam mee naar buiten,
Zo maar subiet dwars door de ruiten!
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs by vooruitbetaling ie voldoen:
TOOT Zandvoorfc, per jaar ƒ 1,00
*uiten Zandvoorfc, per Jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgaye Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer f 0,20

Bü contract en in de badgastenlijst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,80

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

BEKENDMAKING.

Zoals bekend, is het sinds enige maanden krach-
tens een verordening van den Rijkscommissaris ver-
boden zich tussen zonsondergang en zonsopgang o.a.
op het strand te toegeven of zich aldaar te bevin-
den.

Voor de gemeente Zandvoorfc is ingaande" heden
bepaald, dat het betreden van het strand ook bij
daglicht is verboden, voor zover dit is gelegen ten
Zuiden van het einde van de Boulevard Faulüs
Loot (Paviljoen Loos). Ook het Bloemendaalse
strand mag in het geheel niet meer worden betre-
den.

Het gevolg van deze door de Duitse militaire
overheid getroffen maatregel is derhalve, dat men
eich bij daglicht slechts mag begeven of bevinden
op het strand tussen Paviljoen Loos en het einde
van de Bloemendaalse Zeeweg (ronde huis).

Zandvoort, 7 December 1940.
De Commissaris van Politie,

(W.g.) Mr. Ph. L. J. REIJINGA.

REGELING VOOR DE KERSTMISPERIODE EN
OUDEJAAR.

In verband met het naderen van Kerstmis en
Oudejaar wordt onder de aandacht van belang-
hebbenden gebracht, dalt voor het winkelbedrijf
dan de volgende regelingen zullen gelden:

WINKELSLtJTTTNG IN DE KERSTMISPERIODE.
Voor winkels in het algemeen:

Van 18 tot en met 24 December mogen alle win-
kels tot 10 n.m. geopend zijn, behalve op Zondag
22 December; behoudens hierna te noemen uitzon-
deringen, moeten op die datum alle winkels geslo-
ten zijn.

De Kerstdagen vallen dit jaar op Woensdag en
Donderdag, zodat alle winkels dan gedurende de ge-
hele dag — tot 8 uur n.m. — geopend mogen zijn.
Voor bepaalde branches:

Op Zondag 22 December gelden de gewone uit-
zonderingsbepalingen voor den Zondag.

WINKELSLUITING HST VERBAND MET HET
OUDEJAAR.

Voor winkels in het algemeen:
Aangezien Oudejaar ditmaal op Dinsdag valt,

gelden de gewone sluitingsbepalingen voor .werk-"
dagen. Hetzelfde kan worden gezegd van Nieuw-
jaarsdag, die op Woensdag valt.
Voor bepaalde branches:

Bloemenwinkels mogen op 30 December tot 10
uur njn. geopend zijn. Winkels, waarin uitsluitend
of in hoofdzaak een of meer der navolgende waren:
brood, banket, suikerwerken, chocolade, al dan niet
tezamen met consumptie-ijs, ten. versoop In voor-
raad zijn (doch uitsluitend voor de verkoop dezer
waren, tussen 8 en 10 uur non.), alsmede winkels
met siytvergunning of volledige vergunning krach-
tens de Drankwet, mogen op 31 December tot 10
uur n.m. geopend zün.

RAADSVERGADERING
Maandagmiddag 9 Dec., kwam de gemeente-

raad in openbare vergadering ten raadhuize bijeen
onder voorzitterschap van Burgemeester H. van
Alphen. Afwezig was de heer E. de Muinck.

De Voorzitter sprak meteen de volgende woorden,
welke staande door de raadsleden werden aange-
hoord:

„Alvorens de agenda van onze vergadering te be-
handelen moge ik in de eerste plaats herdenken
het heengaan van onzen Commissaris in dit Ge-
west, Mr. Dr. A. Baron Röell.

Er is veel over dezen magistraat geschreven en
gezegd, ik kan dus kort zijn en daarenboven zouden
mijn woorden slechts onvolledig weergeven datgene
wat hij voor provincie en vaderland geweest is.

MÜ is het voorrecht ten deel gevallen hem sinds
de eerste dagen van zijn burgemeesterschap van
Arnhem te kennen, waarbij nog komt, dat ik ruim
22 jaren wat men pleegt te noemen onder hem
mocht dienen als burgemeester.

Men kan mrj dus bezwaarlijk een napraten ver-
wijten, wanneer ik verklaar, dat het heengaan van
dezen Vaderlander in de ware zin des woords voor
ons .land, gewest en dus ook voor onze gemeente een
groot, zeer groot verlies is.

En vervolgens gaan onze gedachten naar het
overlijden van den gemeente-secretaris.

Hoewel ik niet uitvoerig over het werk van den
•heer Jellema wil uitwijden moge ik toch wijzen op
zijn grote plichtsbetrachting en de ernst waarmee
hij zijn niet gemakkelijk ambt vervulde, in hefc kort
gezegd: hij leefde voor de gemeente-administratie!

Meer in het bijzonder degenen van U, die den
heer Jellema destijds als ambtenaar ter secretarie
alhier en in de eerste jaren van hefc vervullen van
het secretariaat hebben gekend en met hem heb-j
ben samengewerkt zullen het vele en goede' door
hem verricht waarderen en gedenken.

Ik maak deze onderscheiding aangezien het ons
bekend is dat zijn gezondheid de laatste jaren veel
te wensen overliet.

Het is bewonderenswaardig dat hij met de grote
nauwgezetheid hem eigen niettegenstaande een zo-
als ik het zag, voortdurend lijden, zijn taak bleef
vervullen.

Zandvoort verliest in zijn gemeentesecretaris, be-
halve een ingezetene, die steeds heeft getoond veel
van zijn gemeente te houden, een toegewijd ambte-
naar."

Vervolgens werd de precarioverordening vastge-
steld, terwijl hefc voorstel betreffende de verhuur
van percelen teelland z.h.s. werd aangenomen.

Verder werd vastgesteld de heffing van 75 opeen-
ten op de hoofdsom der gemeenfcefondsbelasting.

Zonder stemming werd een voorstel betreffende
de woningbouwvereniging Eendracht maakt macht,
een voorstel tot vaststelling van een Instructie voor
den conciërge van het perceel Grote Krocht no. 10
en betreffende het streekplan voor Kennemerland-
Zuid goedgekeurd.

Goedgekeurd werd het voorstel van het aangaan
van een lening, groot ƒ 81.500 bij de N.V. Nationale
Maatschappij Mulle & Co te 's Gravenhage.

Bij het voorstel tot wijziging van de loonregeling
voor de werklieden werd aan den conciërge van het
perceel Gr. Krochfc 10 een" bedrag van ƒ 100,— vast-
gesteld voor de grote schoonmaak.

De benoeming van een gemeente-secretaris on-
dervond enige tegenstand.

De heer Molenaar achtte de aanbeveling van het
college (no. 1. W. M. B. Bosman en no. 2 S. K.
Zonneveld) niet juist en stelde voor de voordracht
terug te nemen.

Ook de heer Joustra achtte de gevolgde procedure
van B. en W. niet in orde, terwijl de heer Elffers
daarentegen deze aanbeveling zeer toejuichte.

De Voorzitter deelde mede, dat de neer Bosman
met algemene stemmen door het college als no. l
is geplaatst.

Nadat de vorige sprekers gerepliceerd hadden,
stelde de heer Molenaar voor de benoeming aan te
houden. Met 9-3 stemmen werd dit echter verwor-
pen. Vóór stemden de heren Molenaar, Joustra en
Kuipers.

Met 11 stemmen en één blanco werd de heer W.
M. Bosman tot gemeente-secretaris benoemd.

Nadat de benoemde de eed had afgelegd werd hij
door den Voorzitter geïnstalleerd, die hem van har-
te met deze benoeming feliciteerde.

De heer Bosman dankte de raad voor het ver-
trouwen en zou zijn uiterste krachten inspannen
om Zandvoort te dienen.

Tot waarnemend-secretaris werd de heer S. K.
Zonneveld-benoemd met 10 stemmen en 2 blanco.

Vervolgens sloot de voorzitter deze vergadering.

Winterhulp Nederland 1940
Woensdagavond werd in de grote zaal van „Ons

Huis" een bijeenkomst gehouden met de collectan-
ten van „Winterhulp". De vergadering stond onder
leiding van Burgemeester H. van Alphen.

Na het welkomstwoord gaf de voorzitter een uit-
voerige uitzetting over het werk van Winterhulp,
dat de komende maanden nog moet worden ver-
richt.

De opbrengst bedroeg in het gehele land onge-
veer ƒ 1.400.000. Nederland is in dertien afdelingen
verdeeld en totaal is nu als „eerste stoot" beschik-
baar gesteld een bedrag van ƒ 400.000, waarvan
Zandvoort ƒ 380,— ontvangt. De verdeling der gel-
den geschiedt door de plaatselijke directeuren (in
Zandvoort door den burgemeester) in waardebon-
nen van ƒ 0,50, ƒ l,— en ƒ 2,50.

De eerste maal zullen alleen de gezinnen met
kinderen worden geholpen. Wanneer men personen
kent, die geholpen moeten worden, kan men zich
schriftelijk tot den Burgemeester wenden, waarbij
men op de envelop plaatst de woorden „Winterhulp
vertrouwelijk".

Kledingstukken zullen in Zandvoort niet meer
worden .opgehaald, omdat het na de inleveringen
geen effect meer zal sorteren.

Voorts werd medegedeeld, dat instellingen op
charitatief gebied ingeschakeld zullen worden.

In Zandvoort zal men ongeveer ƒ 10.650 nodig
hebben om enigszins in de behoeften van -de stille
armen te kunnen voorzien. Dit bedrag is door het
comité bij het hoofdkantoor aangevraagd.

Tenslotte deelde de burgemeester nog mede, dat
op Tweede Kerstdag een voetbalwedstrijd zal wor-
den gehouden tussen een Haarlems en een gecom-
bineerd Zandvoorts elftal.

Op 27 en 28 December zal voorts de tweede Win-
terhulp-collecte worden georganiseerd, waarbij weer
op ieders medewerking wordt gerekend.

Verschillende vragen werden nog gesteld, die naar
genoegen werden beantwoord. Om negen uur werd
de bijeenkomst met een opwekkend woord door den
burgemeester gesloten.

DE NOORDWESTERSTORM.
Nu de Noordwesterstorm enigszins geluwd is, heeft
men pas goed de gelegenheid om te constateren,
welke schade is aangericht. De schade wordt op
ongeveer tienduizend gulden geschat. Van de dui-
nen zijn grote stukken weggeslagen, op sommige
gedeelten tot een hoogte van vijf a zes meter. De
betonnen paaltjes en het prikkeldraad zijn geheel
verdwenen en van verschillende strandafgangen is
niets meer te vinden. Houten trappen zijn groten-
deels vernield en enkele consumptietenfcen hebben
zware schade opgelopen. Twee houten consumptie-
tenten zijn op het Noordelijk strand geheel stukge-
slagen en de brokken vindt men vaak vijf kilometer
verder terug. De .damwand van het gemeentelijk
kampeerterrein heeft op sommige plaatsen de dui-
nen wel enigszins beschermd, maar op andere
plaatsen zijn .verschillende bressen door de zware
zeeën geslagen. De ijzeren damwand van de ge-
meentelijke badinrichting „Zuiderbad" heeft zich
echter zeer goed gehouden.

De grootste schade werd aan de badinrichting
„Noorderbad" veroorzaakt. In allerijl wei-den ver-
schillende houten vacantiehuisjes afgebroken, maar
raet verhinderd kon worden, dat de betonnen dam-
wand van hefc bootjesbassin door de zware zeeën
stukgeslagen werd. Grote brokstukken kan men dan
ook op verschillende afstanden van het bassin terug
vinden. Het zwembassin weerstond gelukkig de
kracht van de Noordwesterstorm, hoewel men het
zwaar heeft ingezien. Verschillende vletten en biel-
sen werden weggeslagen en vond men later op aller
lei plaatsen terug. Een houten consumptietent werd
zwaar beschadigd.

De zee, die gedurende enkele dagen tot aan de
duinen slond, heeft dan ook zeer veel schade be-
rokkend. waarvan men het bedrag bij benadering
niet kan schatten. Verschillende mijnen, ongeveer
vijftien, spoelden op het strand aan en werden en-
kele malen tot ontploffing gebracht. Schade werd
niet aangericht. Over het algemeen spoelde er veel
hout aan, maar de jutters zorgden spoedig, dat er
•niets ineer te vinden was.

De belangstelling voor de zee was in de badplaats
zeer groot en honderden bezoekers hebben dan ook
van een prachtig vergezicht genoten. Er heerste in
hefc dorp en op de boulevards een gezellige drukte.

AANGESPOELD.
Op hefc Zandvoortse strand spoelde een dezer da-

gen twee lijken aan van D. van Duijn, oud 17 jaar
en G. Guijt, oud 53 jaar. Deze personen maakten
deel uit van de bemanning van een Katwjjkse log-
ger, die op 31 October j.l. op een mijn liep.

SPORT

VOETBAL

Zandvoort-D.E.M., 3-2.

Ondanks het gure weer was de belangstelling
voor de ontmoeting van Zandvoort met D.E.M.
goed te noemen. Het veld bevond zich echter in
een zeer slechte toestand met veel plassen, waarop
vanzelfsprekend niet goed gevoetbald kon worden.

Zandvoort speelde de eerste helft tegen de wind
in en wist na ongeveer een kwartier spelen de score
door Schut te openen (1-0).

De thuisclub bleef sterker, maar de uitvallen van
D.E.M, waren toch ook weer niet van gevaar ont-
bloot. Door een fout in de Zandvoortse achterhoede
wist de linksbuiten de partijen op gelijke voet te
brengen. Toch kropen de gasten sommige malen
door het oog van de naald.

De tweede helft verliep enigszins sensationeel.
Met het sterke windvoordeel was Zandvoort in staat
steeds voor het vijandelijk doel te opereren en velen
namen dan ook aan, dat de overwinning reeds be-
haald was.

Maar het kwam anders uit! Een plotselinge uit-
val van D.E.M. was te verrassend voor de verdedi-
ging en via de hand van Visser verdween de bal
in het doel (1-2).

De thuisclub bleef echter sterker en aanval op
aanval werd ondernomen. Door het te korte spel
en veelal door pech (aan Schut lukte dit keer let-
lerlrjk niets!) bleven doelpunten uit. TIen minuten
voor tijd gelukte hefc eindelijk A. Weber de gelijk-
maker te scoren (2-2), terwijl «ven later een doel-
punt wegens buitenspel geannuleerd werd. D.E.M,
kwam krachtig opzetten, schoot tweemaal tegen de
lat, zodat men nu weer aan een gelijk spel begon
te twijfelen. Jb. de Muinck maakte vier minuten
voor tijd een einde aan de onzekerheid door van
verre afstand een hard, hoog schot in de rechter
bovenhoek te lossen (3-2).

Zandvoort heeft door deze overwinning de leiding
in de afdeling B. J.G.B.

De stand in de derde klasse, afdeling B luidt nu
als volgt.

Zandvoort
Schoten
Beverwijk
Kinheim
Santpoort
D. E. M.
Bloemendaal
T.Y.B.B.
Bipperda
Onze Gezellen 9
Zeemeeuwen 9

Gesp. gew. gel.
10 7 2
10 8 -
Ift 6

4
4
3
3
2
2
l

10
1
8
9
9
9

verl. pnt v.—t.
1 16 31—16
2 16 35—19

14 36—19
13 26—21
9 21—19
8 25—18
8 19—35
6 17—25
4 17—20
3 14—31
2 15—39

gem.
1.60
1.60
1.40
1.30
1.28
1.—
0.89
0.67
0.44
0.33
0.22

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Benauwde overwinning op D.EJVI.

Met veel moeite is Zandvoort l er in geslaagd om
de thuiswedstrijd tegen D.E.M. met klein verschil
te winnen. Alhoewel Zandvoort over het algemeen
iets sterker was, moesten de geel-blauwen zich tot
de laatste minuut inspannen om de overwinning
uit het vuur te slepen. Zandvoort nam het eerst
de leiding, maar nog voor de rust wist D.E.M, ge-
lijk te maken. Met de stand 1-1 ging de rust in.
, In de tweede helft een gelijk opgaand spel, met
beide doelen om beurten in gevaar. Het gelukte
den bezoekers het eerst om te doelpunten. 2-1.

Zandvoort zette alles op alles om het verloren
terrein in te halen. Het was een lust om te zien,
hoe het elftal zwoegde voor de gelijkmaker. En
inderdaad gelukte het, ongeveer een kwartier voor
het einde. Hierna ontspon zich een felle strijd om
de leiding.De bezoekers ondernamen vele gevaarlijke
aanvallen en in deze periode ontsnapte het Zand-
voortse doel een paar keer aan een zeker schijnend
doelpunt, toen de bezoekers achter elkaar tegen
paal en lat schoten. De spanning steeg ten top.
Vier minuten voor het einde, toen iedereen al aan
een gelijk spel dacht, wisten de geel-blauwen een
schitterend doelpunt te scoren en alzo een zwaar
bevochten 3-2 overwinning te behalen. De veronder-
stelling in ons vorig overzicht geuit, dat D.E.M.
over een zeer goede en snelle ploeg beschikt, is
volkomen bewaarheid. Dit elftal kan zeker in staat
worden geacht om voor onverwachte verrassingen
te zorgen in deze competitie.

Zandvoort heeft momenteel de leiding veroverd,
met een iets beter doelgemiddelde dan Schoten.

Zandvoort 2 speelde haar return-wedstrijd tegen
V.V.A. 2 in Amsterdam. Deze wedstrijd is in een
4-3 nederlaag voor de reserves geëindigd. V.V.A
doelpuntte driemaal achtereen voor de rust waar-
tégenover Zandvoort 2 slechts één doelpunt wist
te stellen. Met een 3-1 achterstand ging de rust in
In de tweede helft gelukte het den geel-blauwen
de stand op 3-3 te brengen. Twee minuten voor het
einde sloeg de midvoor van V.V.A. de bal met beide
handen in het doel, wat echter den scheidsrechter
ontging. De arbiter kende dit doelpunt toe, alhoe-
wel het gehele elftal heftig protesteerde. Alzo lever-
de deze wedstrijd een onfortuinlijke 4-3 nederlaag
op voor de reserves.

In de tweede ronde om de Stads-Editie-beker ver-
loor Zandvoort 3 uit van Bloemendaal 3 met 2-0.
In het veld was het derde geenszins zwakker, maar
de goede schutters in de voorhoede ontbraken.

Tenslotte verloor Zandvoorfc junioren b met 4-0
van Haarlem junioren d op eigen veld.

A.s. Zondag gaat het eerste elftal op bezoek bij
Kinlieim in Beverwijk. Tegen dit elftal heeft Zand-
voort haar enige nederlaag geleden tot nu toe en
nog wel thuis. Kinheim staat slecms cwee punten
achter op Zandvoort, dus hefc zal wel een zware
wedstrijd worden voor de geelblauwen. Maar de
kansen voor Zandvoort staan momenteel zeer gun-
stlg, dus het'elftal zal wel al het mogelijke doen,
om toch minstens een gelijk spel te bevechten. Het
elftal vertrekt per trein om 12.03.

Het tweede is vrij. Zandvoort 3 en 4 spelen
beide om 11 uur thuis, terwijl junioren a op bezoek
gaat bij Bloemendaal b junioren.

Nederland s-Iii die
IN WOORD EN BEELD door Dr. H. TILLEMA

voor het Koloniaal Instituut te Amsterdam.

Uit de rubberboom trekken verschillende bevol-
kingen van Indië, vooral die van Sumatra en Bor-
neo, zeer belangrijke inkomsten. Ten eerste omdat
ze die bomen zelf planten, er de inkomsten van.
trekken en ten tweede omdat ze op de vele grote
rubberondernemingen (in Indië gebruike men nooit
't woord „plantage", maar spreke men. van „onder-
neming" of „tuin") werk vinden.

De rubber bevindt zich in de vorm van melksap
in de bast der rubberbomen. Door insnijdingen, op
bepaalde wijze, komt dit sap te voorschijn, dat op-
gevangen wordt en verwerkt. Op bovenstaande foto
ziet u een Maleier van Borneo bij zijn rubberboom,
bezig insnijdingen te maken.

Het volledige programma luidt aldus:
Kinheim 1-Zandvoort l, 2 uur.
Zandvoort 3-E.D.O. 4, 11 uur.
Zandvoort 4-Spaarnevogels 3, 11 uur.
Bloemendaal b jun.-Zandvoort jun. a, 11 uur.
Op 26 December (2e Kerstdag) speelt een gecom-

bineerd elftal van Zandvoort en Zeemeeuwen tegen
een sterk Haarlems elftal ten bate van Winterhulp.
Deze wedstrijd zal op het Zandvoort-terrein worden
gespeeld.

Hierop komen we nog nader terug.
J.K.

OFF. MEDEDELINGEN GTMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

Zondag j.l. is hefc St. Nicolaas-feest geweest in
Groot-Badhuis, voor de adspiranten. Te ongeveer
2 uur opende de voorzitter, de heer J. Brink, het
feest. Waarna Oom Harry kwam om de kinderen
hefc een en ander te vertellen, wat zij die middag
te genieten zouden krijgen. Eerst kwam Oom Bara-
dinnie met z'n zoon (imitatie Buikspreken)., die
bij de kinderen veel succes oogstten, daarna kwam
Mr. Lawoe met z'n goocheltoeren, en eindelijk
kwam het hoogtepunt van de middag, het bezoek
van Sint Nicolaas met z'n knecht. Ieder kind kreeg
een verrassing en ook de voorturners en turnsters
werden niet vergeten. In de pauze kregen de kin-
deren nog een glaasje limonade.

Na de pauze kwam Mr. Lawoe weer ten tonele
met z'n goocheltoeren en z'n jongleren. Het muzi-
kale gedeelte van het programma werd door de
Zandvoortse Vissers verzorgd. Te ongeveer vijf uur
gingen allen weer huiswaarts.

HANDBALAFDELING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Programma voor a.s. Zondag:
Dames: B.G.V.—O.S.S., 2.30 uur.
Heren: O.S.S.-Aalsmeer 2, 3 uur.

Zowel het dames- als herenelftal is ditmaal zo sterk
mogelijk opgesteld, zodat we van beide partijen het
beste spel kunnen verwachten. Laat het feit, dat
we sedert drie weken niet gespeeld hebben, een
stimulans zijn om ons beste beentje voor te zetten.

Willen de dames en heren, die een aanschrijving
hebben ontvangen, er voor zorgen, dat zij op tijd
aanwezig zijn, zodat beide elftallen volledig kun-
iien spelen?

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN
Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2 Telef. 2358
Uitslagen van Zondag 1.1.:

Zeemeeuwen-jun.-R.C.H. jun., 5-1.
Vastgesteld voor Zondag a.s.

Zeemeeuwen I-Beverwijk l, 2 uur.
D.W.S. 4-Zeemeeuwen 2, 2 uur.
EDO 5-Zeemeeuwen 3, 11 uur.
Zeemeeuwen 4-Hillinen 4, 11 uur.
Zeemeeuwen 5-Droste 3, 11 uur.

Adspiranten-competitie: -
T.H.B.-Zeemeeuwen, 3 uur.
A.s. Maandagavond 7.30 uur bestuursvergadering

ten huize van den heer C. Bluijs, Halfcestraat 25.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 14 Dec 4.30 4.42 10.14 10.29
Zondag 15 Dec 5.04 5.19 10.56 11.09
Maandag 16 Dec 5.39 5.56 11.22 11.44
Dinsdag 17 Dec 6.11 6.31 0.03 0.17
Woensdag 18 Dec 6.44 7.10 0.28 0.53
Donderdag 19 Dec 7.25 7.57 1.14 1.46
Vrijdag 20 Dec. 8.11 8.45 2.01 2.24



Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Het van ouds bekende adres
ter plaatse.

'Belast zich met het veilen van gehele en gedeelte-
löke inboedels. Ook inkoop van goederen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen voor de volgen-
de veiling,

Privé-adres: Haltestraat 32a

GEEFT BOEKEN EEN PLAATS IN TJW WONING.
Als men tob mij -de vraag zou richten of wij een

boeken-„minnend" volk zijn, dan zou ik een 'voor-
zichtig antwoord moeten geven. Zeker, er zijn vele
liefhebbers onder ons die trots op hun boekenbezit
werkelijk niet alleen uit beleefdheid er een geregeld
verkeer mee onderhouden; er zijn vele intellectuelen
voor wie lezen en studeren even belangrijk is als
eten en drinken, maar hoe staat het met de grote
massa die toch in de eerste plaats het peil van een
beschaving bepaalt? Zonder over statistische cijfers
fee beschikken geloof ik, dat „men" de buitengewone
waarde van het boek niet beseft, het boek niet als
een zeer trouwe kameraad beschouwt zoals het toch
verdient. En dat is enigszins te begrijpen; wij heb-
ben tijden meegemaakt waarin zich alles scheen
samen te spannen om tot een algemene vervlak-
king te komen, tijdschriften, couranten en. radio
richtten zich naar de gemiddelde smaak van een
sensatielievend publiek. Als men in het algemeen
wat wil lezen, doet men dat meer uit verveling dan
uit drang naar een hoger cultureel peil. Uit een bi-
bliotheek haalt men een boek, in de hoop zich met
den held of de heldin van het verhaal te kunnen
vereenzelvigen en wanneer de schrijver daarin
slaagt, rekent men, dat het uitgegeven geld niet te
vergeefs is besteed. Men denkt er nog te weinig aan
zich een goed boek aan te schaffen en het thuis
op een daarvoor geschikte plaats bij de hand te
houden om het in rustige uren geestelijk op te peu-
zelen. En toch, nu wij zware dagen doormaken en
wij moeten leren inzien, dat de wereld in hevige
schokken aan 'het veranderen is, hoe de toekomst
ook zal zijn, gaan' velen nu eerst de blijvende waar-
de van het bezit ?an kennis beseffen, zij vinden
tijd en gelegenheid zich met ernstiger dingen bezig
te houden, zij bemerken de stralende en verheffen-
de werking van het goede boek: achter de verduis-
terde ramen wordt weer gelezen.

Men is meer dan anders aangewezen op zün huis.
'Er zullen tallozen zijn, die zich plotseling herinne-
ren, dat ergens in een vergeten hoekje een boek,
lang geleden oppervlakkig doorgekeken of misschien
zelfs ongelezen ter zijde gelegd, moet liggen. Dan
toont het boek zijn waren aard: zonder wrok over
de lange veronachtzaming, als een echte kameraad
geeft het antwoord op vragen, schenkt gul de edel-
ste gedachten die ooit uit de knapste breinen zijn
ontstaan, brengt licht, schoonheid en verstrooiing
aan ieder die zich maar openstelt. Doch het schrale
huisbibliotheekje is spoedig uitgewerkt, het is ook
zonder bedachtzaamheid samengesteld en. in den
vervolge zal men met meer methode zijn keus moe-
ten bepalen. Men komt tot de ontdekking, dat men
wel ijverig gehamsterd heeft, maar vergeten 'heeft
voldoende van het edelste voedsel, het geestelijke
in te slaan. En dat men ook vergeten heeft aan een
behoorlijke Iruisvesting van zijn boekenbezit te den-
ken.

De huisvesting der boeken:
In elke kamer en in elke woning zijn met enige

fantasie en ondernemingszin goede bergplaatsen
voor boeken te ontdekken. Zeker, de omvang van
een bibliotheekje hangt af van de welstand van
den bewoner, maar de uitgaaf voor een boek is in
verhouding veel geringer dan andere uitgaven voor
ontspanning en ontwikkeling. En evenmin als men
zich. de kosten van een boekerij-tje zal kunnen be-
roepen om eraan te ontwijken, evenmin kan men
wijzen op de onmogelijkheid boeken behoorlijk on-
eter te brengen. Wanneer iemand zegt dat hij er
geen plaats voor heeft, heeft bij ook geen plaats
voor een stoel of tafel of kast en moet hij wel een
dakloze zijn. Geef zo iemand een boekske: hand-
leiding voor den uitvluchtzoeker. dat kan hij in elk
geval in zijn zak steken!

W. RETEHA Wzn.

ZO DONKER ALS DE NACHT,
TOCH VEILIG THUISGEBBACHT!

Uw Leidsman meldt:
Dames en heren, de Zandvoortse Escortedienst

Iieeft haar adres veranderd; namelijk in liet wei-
bekende V.V.V.-gebouw op het Stationsplein, tel
2262, dus voortaan 2262. Voorts hebben wij nog de
eer te vermelden, dat een onbekende gever (ster;
ons een bedrag van ƒ 10,— ter hand heeft gesteld
en wij zeggen langs deze weg onze hartelijke dank
Er kunnen nog enige jongelui als gids aangenomen
worden, tussen 8-9 uur aan het V.V.V.-gebouw,
Stationsplein.

BENOEMINGEN.
Deze week hadden de volgende benoemingen door

het college plaats:
S. K. Zonneveld van commies ter secretarie tot.

hoofdcommies ter secretarie.
W. B. Wilmink van klerk tot adjunct-commies

ter secretarie.
J. A. Bergh, idem.
A. Weber van schrijver tot klerk en
Mej. J. H. Koper van typiste tot schrijfster.

Voordelig te koop aangeboden:

2e hands daülCS* CEL

herenrijwielen
en meisjesrijwiel

G* van Koperen
Jan Steenstraat 1a

• Sint Nicolaas is voorbij, B
- DOCH DE KOUDE NIET! •

Voorziet u daarom van een paar

wanne pantoffels
waterdichte heren-
of jongensschoenen \

Schoenhandel 8
Cm de Vries E
Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting

•HBHMHMMBIBBBUHBBUmMBBII

HET NIEUWE ADRES IS NU

V»V«V.-gebouw
STATIONSPLEIN

Uw
LEIDSMAN

Telefoon 2262

VAN RIJN
Stationsstraat 17a
Telefoon 2105

Patatos frites en croquetten

MOEILIJKHEDEN
zijn er om overwonnen te worden.

„LIBELLE"
staat U bij met sortering, kwaliteit en steeds iets
aparts.
SJAALS in wol, zijde en georgette, Dames-, Heren-
en Kinder-HANDSCHOENEN.
LUXE POR.CELEIN, GLAS- en AARDEWERK

GROTE KROCHT 11 TELEFOON 3754

Waidorp radio

Kostverlorenstraat 7
2534

Seizoen 1941

Edelserie met WERELDKLOK
ZIET ONZE ETALAGE I

Gediplomeerd Techniker Erkend P.E.N.-installateur

Nu de

Radio - Centrale
nummer l

Want 's avonds knnt u de pro gram-
ma's der Nederlandse omroepversni-
gingen beluisteren!
(Eigen of huurtoestellen staan dan
buiten die ontvangst).

Contributie 50 c e n t p e r w e e k

Zandvoortse Radio-Centrale
Koninginneweg 19 Telef. 2688

TOB-NIET-NIEUWS.
We hebben Zondagavond weer volop kunnen ge-"

nieten van het dansen en dat het in de smaak viel
van de leden, hebben we zeer tot ons genoegen kun-
nen constateren. Er werd weer zoals „vroeger" on».
fraaie prijzen gedanst, waarom heftig werd gestre-
den. We gaan iedere Zondagavond (aanvang 7.30
uur) op de gewone wijze door en wekken de nog
niet verschenen leden op, eens opnieuw kennis te
komen maken. Alleen toegang op vertoon van Tbb-
niet-diploma! Nieuwe leden kunnen zich nog tot
en met Zaterdag bij C. Schaap, Haltestraat 7, op-
geven.

Voor de tweede Kerstdag staat een Kerstbal op
het programma, waarvan de muziek door de uit-
stekende band „The Mannon Devils" verzorgd
wordt. We hebben natuurlijk weer de nodige at-
tracties, zoals dansen om de Tob-niet-kerstkrans,
mistletoe, brandende kerstboom e.a. Houdt deze
avond van 7 tot 11 uur vrij! Entree leden 30 et,
niet-leden 60 et.

Leest de advertentie in dit blad van volgende
week. ' #

Zaterdagavonds geen spelavond meer in Loef-
hoeck.

Voor tuinonderhoud

C. VLIELAND
BURGEN. BEECKMANPLEIN 2

Tevens houtblokken te koop

aBBBBBBBBBEBHBBBHBBBBBaBBaaBBBBB
EXÜIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
GPBERGMAPPEN 15 cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507
BBBBBBaBBBBBBBBBBBiBaSSBBBBaHBaBHB

Aan de
gasverbruikers
van Zandvooi»t

L.S.
In aansluiting op enige berichten en advertenties
in de plaatselijke bladen hebben wij hiermede de
eer u te berichten, dat thans is geopend het:

Verkoopbureau van gasapparaten
van erkende gas- en waterfitters
te Zandvoort

Grote Krocht 19, telef. 2558
Aangezien wy thans zelf een toonkamer bezitten,
alwaar de meest voorkomende gasappparaten in
voorraad worden gehouden, verzoeken wij onze
cliënten beleefd zich voor aanschaffing van een of
ander gasapparaat te vervoegen aan bovengenoemd
bureau.
U zult ons hiermede ten zeerste verplichten.
Mocht TJ een gasapparaat in huurkoop wensen te
betrekken van het GEMEENTE GASBEDRIJF, dan
kan dit ook door bemiddeling van ons bureau ge-
schieden.
Van deskundige voorlichting kunt u verzekerd zijn,
aangezien de acquisitie en propaganda in handen
is van den heer P. H. TEROL, v.h. acquisiteur Ge-
meente Gasbedrijf.
Voor iedere aanvrage, ook om inlichtingen, houden
wij ons beleefd aanbevolen.

Met de meeste hoogachting.
t. Bos, Pakveldstraat 4, telefoon 2975
P. L. Dikkes, Hoogeweg 17a
J. J. van de Geer, Smedestraat 3, telefoon 2375
P. M. Gravestejjn, Kostverlorenstraat 6, telef. 2090
E. Groen, Koningstraat 55, telefoon 2508
Z. J. Leen, Burg. Engelbertsstraat 9, telefoon 2201
Wed. H. Paap, Noorderstraat 6, telefoon 2458
A. Slootweg, Oranjestraat 9, telefoon 2660
A. J. H. Spolders, Koninginneweg 43, telefoon 2070
W. van der Wolde, Zeestraat 54, telefoon 2469
A. van der Wolde, Marisstraat 21
W. Weber, Diaconiehuisstraat 34, telefoon 2917

VERGADERING Z.H.V.
In afwijking met andere malen hield de Zandv.

Handelsvereniging nu Dinsdagavond j.l. in Bodega
Mustert haar algemene vergadering.

De voorzitter, de heer E. Brokmeier Jr., opende
de vergadering met een woord van welkom en zei
dat het deze keer niet mogelijk was op Donderdag-
avond te vergaderen, doch dat in het vervolg weer
Donderdags vergaderd zou worden.

Bij de ingekomen stukken was een schrijven van
de Zuivelcentrale, dat meerdere toewijzing van bo-
ter voor de banketbakkers niet toegestaan kon wor-
den.
Van Jhr. C. Mollerus was een schrijven ontvangen
voor het houden van een lezing van zijn Zeppelin-
reis met film of een cursus over Middenstands-
onderwerpen.

Hierop zal echter in Februari teruggekomen wor-
den.

Van het Comité Winterhulp had de Z.H.V. nog
geen mededelingen ontvangen.

Volgende week Donderdagavond zal de tweede
kaartavond plaats hebben en zal er tevens gelegen-
heid zün voor dammen, domineren en scliaken.

Op voorstel van het bestuur werd een Borgstel-
lingfonds voor het verlenen van kleine credieten
van ƒ 100 a ƒ 200 gesticht.

Door het betalen, van een maandelijkse vaste bjj-
drage en eventuele giften enz. zal een fonds ge-
worind worden. Een en ander zal in samenwerking
gaan met het Borgstellingfonds voor 'Kennemer-
land.

Voor de cursus lakschrijven bestond er wel animo
doch om meer naar voren te brengen wat er met
lakschrijven te bereiken is, zal in de volgende ver-
gadering door een deskundige een demonstratie ge-
geven worden.

In de rondvraag kwam alleen een omzetbelasting-
kwestie ter sprake, waarna de voorzitter de verga-
dering onder dankzegging voor het totstandkomen
van het Borgstellingfonds sloot.

NOG SLECHTS ÉÉN W E E K !

PERMANENTEN
wij, trots alles duurder wordt

voor £ 1,50
B. VAN DER BIJL
HADTESTRAAT 32a - Telefoon 2092

BURGERLIJKE STAND
Opgave van 6 tot en met 12 Dec. 1940.

Geboren: Frederika Wilhelmina, dochter van J.
van Aken en van W. Wennekers, Stationsstraat 7.

Ondertrouwd: W. F. Kuit en B. D. C. Dumoulin,
Haarlemmerstraat 31; D. Roemers en E. W. van
der Vliet, Brederodestraat 46.

Overleden: Gijsbert Gujjt, oud 53 jaren en wo-
nende te Katwijk.

VROTJWENMIDDAG.
A.s. Donderdagmiddag 2.15 uur precies hopen wij

in de Brugstraat weer een Vrouwenmiddag te heb-
ben. Het zal een Kerstwijdingsmiddag zijn waar
mevr. Blomberg voor ons zal spreken.

Aller opkomst hadden wij gaarne gezien.
Het Comité.

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
Van de Centrale te Utrecht werd door ons bericht

ontvangen, dat op 6 Januari a.s. een nieuwe 12-
weekse kampperiode begint te Beekbergen in Gel-
derland.

Wegens de tegenwoordige lange duur der kampen
(vroeger 6 en 9 weken) komen de laatste tijd her-
•haaldelijk tussentijdse aanmeldingen voor. Behalve
dat de deelnemers hierdoor 'n deel v. 't kamp moe-
ten missen is deze wijze niet bevorderlijk voor de
goede kampgeest. Wanneer nieuwe gezichten ha'l-
verwege de periode verschijnen is er grote kans dat
de kampstemming daalt. Daarom dringen we er
namens de Centrale op aan met de begindatum van
het nieuwe kamp rekening te houden, welke we
voortaan vroegtijdig zullen mededelen.

Behoudens enkele distributiemaatregelen, worden
de kampen op dezelfde wijze voortgezet zoals dit
sedert vijf jaren het geval is.

Ofschoon we van de zijde der Zandvoortse jon-
gens geen gebrek aan belangstelling hebben, zowel
voor de gewone kampen als voor de opleiding tot
schipper en melker,"zullen we toch. blijven voort-
gaan aan ons werk een zo groot mogelijke bekend-
heid te geven. De werkkampen verdienen de belang-
stelling van onze werkloze jongens. De leeftijds-
grens is 16—24 jaar. Het zakgeld bedraagt ƒ 1,75
per week. De reiskosten zün vrij.

Gelegenheid tot inschrijving staat iedere avond
open bij onzen secretaris, de heer H. J. Koning,
Haltestraat 62.

Het Comité van Actie.

Loefhoeck
BOULEVARD DE FAVAUGE

ZATERDAGSAVONDS

DANSEN
POPULAIRE PRIJZEN.

Gertenbachs Leesbibliotheek

Weer> nieuwe boeken!
3276 Raymond, M. Sylvia en Julie pottenbaksters.

(voor oudere meisjes)
3280 Riemens-Reurslaf. Eens komt de dag.

(voor oudere meisjes)
3254 Saris, L. Kinderhuis „De toekomst".

(voor ouder meisjes)
3273 Schendel, A. Mijnheer Oberon en Mevrouw.
3244 Surrey, G. De heuvelen der misdaad.

. 3285 Stoke, M. Pinksterveldtocht.
3271 Tamnsaare, A. H.. De boer van Korboja.
3274 tJndset, S. Madame Dorthea.

«»T»i^ir.-«*rr<.r* •. 3269 Vaiuio. Het Morton-mysterie.
ACHTERWEG l 3279 yries, Th. de. Wilde lantaarns.
's Avonds "ha 8 uur gesloten; 3255 Z°«"ners-Vermeer. Zij, die voorbijging.

ook des Zaterdags

LUXE DOZEN en MAPPEN DAMESPOST. Zowel
bedrukt als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

E. H. BROKMEIER Sr. 75 JAAR.
Donderdag vierde de heer E. H. Brokmeier Sr.

zijn 75e verjaardag. De oud-voorzitter en nu ere-
voorzitter van de Zandvoortse Handelsvereniging is
nog kras ter been en men kan 'hem nog elke dag
in het dorp tegenkomen. De belangstelling voor
deze dag was groot en van alle kanten werden hem.
felicitaties gezonden.

ELECTRICITEIT
j OP ELK GEBIED |

Telefoon 2201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

VRAGEN
op verzekeringsgebied

(In deze rubriek worden door de lezers van, dit
blad aan de Redactie schriftelijk gestelde vragen
kosteloos beantwoord. Indien schriftelijke beant-
woording verlangd wordt 7i/., centspostzegel bij ta
voegen).

P. B. te Z. — De door TJ genoemde maatschappij
is volkomen betrouwbaar. De berekende premie is
concurrerend. Wij adviseren U de verzekering te la-
ten doorlopen.

J. J. S. te Z. — Sedert Mei van dit jaar zijn,
de bouwkosten van huizen met circa 40 pet. geste-
gen en er bestaat dus alle aanleiding het bedrag
van de •verzekering op uw huis daarmede in over-
eenstemming te verhogen, ter voorkoming van te-
leurstelling in geval van schade. De grondwaarde
is echter niet hoger geworden en daarom is het niet
nodig het verzekerd bedrag met de volle 40 pet.
te verhogen.

L. P. te B. — De molestverzekering-maatschap-
pijen moeten haar standpunt nog nader bepalen,
nu de toestand door de regeling vanwege de over-
heid gewijzigd is. WU komen nog nader op deza
aangelegenheid terug.

AARDRIJKSKUNDIG
LETTERGREEPRAADSEL

No. 4638
Van de lettergrepen:
aal - an - ans - berg — boel — burg
- da -- dal -'den — den .— den — den — e
-- fel - ga <- geer <— gen .— gra —• is - is
~-< jim .— ki - laa — land - Ie -> ma - me
-* mun — na — na .— neu .— nij .— ol .—
oor .— oost - or - sa •— ster — tam — ten
-' ti — tre - trui .—• vi - wals •—< zaan, kun-
nén 16 aardrijkskundige namen worden ge-
vormd.

1 deel van Joego Slavië
2 gedeelte van Duitsland
3^ stad in Gelderland
4 plaats in Spanje
5 plaats in Siberië
6 plaats in Frankrijk
7 plaatsje in Luxemburg
8 plaatsje in Gelderland
9 plaatsje in N. Duitsland

10 stad in Japan
11 stad in Turkije
12 plaatsje Zeeland
13 plaatsje N. Holland
H Deens eiland
15 plaatsje in de Dolomieten
16 plaats in N. Brabant

Bij juiste invulling vormen de l e en 5e v«r-
ticale rijen letters den naam van een opera
en van den componist.



• G e t r o u w * :
YOLANDA NAVARRO

en
COR VAN DER WERFF

'Quito Kcuador, Zuid-Amerika.
16 November 1940.

-»AGMEISJE gevraagd,
van. 9-1 ui gezin zonder
kl. kinderen, 's Zondags
ivrjj. Aanmelding overdag
-.*f 's avonds, doen niet
.tussen 2 en 4 uur, Haar-
-Hemmerstraat 41.

GEVRAAGD per l Jan.:
•NOODHULP of

NET MEISJE
'Y.d.e.n. Aanv. salaris ƒ 25,
hulp werkster. Rijnegom-
"laan ' lo t>U tramhalte,
lAerdenhout.

'Kit U verlegen om een:
SCHRIJFMACHINE

TfVij verhuren ze XJ per
<<ag, per week, per maand
.Hogeweg 74.

TB KOOP GEVRAAGD:
BOEKENMOLEN of kast
.met veel planken.
•Br. bur. Zandv. Courant
'"Gertenbachs Drukkerij
end. no 41241 (in de bus)

"Wegens vertrek te koop:
l bad, grootste maat met
ïasgeyser (dr. Junkers)
J 40,-; l in goede staat
aijnde haard ƒ 15,-. Te
«ien Dr. Metzgerstr. 73hs

DAT MUD O NIET CEDACHT
dat u* «cHo«n«I« **
«]•„, ol« nl.uw l *>ild<
worden gerepareerd. O«woren
l» h.t «f«rk. d.t
KelIJKa nachooii
maakt.

m
O«t

SCHOENMAKERU

Telefoon 2289

l gassudderörander, 3 p.,
Tt pers. divanbed. rode co-
coslopers 0,70 cm breed,
221/2 m-> -Eleg. dames-
schoentjes no. 39, Tong.-
scaoenen no. 39. 'Glas-
gordijnen.
Zandvoortselaan 23a.

TBR OVERNAME:
-MAHONIEHOUTEN

SALONAMEUBLEMENT
'Rijnegoml. 10, btf tram-
Sialte Aerdenhout.

TB HUUR:
Bilderdijkstraat l HUIS
y 4,50; l HUIS id. ƒ 5,50
per week. Te bevragen btf
L. ten Broeke, Burg. En-
3gelbertsstraat 101.

TE KOOP: Telefunken
lladiotoestel met lange,
korte en ultra-korte golf,
aansl. voor pick-up en
extra luidspr.; 12-staafs
.gashaard met tegelplaat
en circulatie; Ritzema
stofzuiger; nagenoeg nw
•Berenrijwiel met Bosch-
•verL; Aquarium van ko-
per met filter luchtpomp
en electr. verwarming.
Ook" Zondags. Haarlem-
merstraat 45.

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz enz. geldt nog steeds
de '

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhuissingel 122 bü Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

GROOT-BADHUIS

Zaterdagavond
14 December 1940
om kwart voor acht precies

Phoenix

Opvoering van het oerkomische blijspel In 3 bedrijven van HENK BAKKER en J. W. v.d. HEIDEN

IJHaar laatste wil"
Plaatsbespreking aan de zaal op Zaterdag 14 December van 2-4 uur

Het is die avond VOLLE MAAN! Komt allen!

onder auspiciën v.h. Comité der samenwerkende Zandv. toneelverenigingen

Lachen!
Gieren!
Brullen !

ENTREE f 0.50 plus belasting

l̂
l

Haarden
Terol

Radio
Stofzuigers

Voor U tot de aankoop van een Radiotoestel besluit,
komt U dan eerst eens in. onze

radio-afdeling de ERRES-keurcollectie beluisteren
Buitengewoon zuivere geluidsweergave. Het toestel
voor de ware muziekliefhebber is EBBES Radio.

Prachtig TROPISCH
AQUARIUM te koop

op standaard, met pomp
en filter.
Wilhelminaweg 10.

TE KOOP GEVRAAGD:
Goed onderhouden

KINDERWAGEN.
Brieven met prijsopgave
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41242 (in de bus)

TE KOOP:
SCHRIJFMACHINE

weinig gebruikt, in prima
staat. Hogeweg 74.

GEVRAAGD:
EEN NET MEISJE,

voor de touishouding voor
hele dagen.
Br. bur. Zandv. Courant
ond. no 41243 (in de bus)

'Kollen GOLFCAKTON, 70 cm breed, 70 meter lang,
grove en fgne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat. hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

*•»••••• ••••••••••••••••••••••••

P. Schipper koopt
gedeeltelijke of gehele inboedels

Net gedragen Heren- en Dameskleding.
haarden, kachels, fornuizen en vaste wastafels,
ïiotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedels op billijke condities.
Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
schikbaar.
Dagelijks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat .30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefooa 2292

DAMES- en HERENKAPSALONS

C. SPOELDER
HALTESTRAAT 14 - Telefoon 2462

Dames, bespreekt vroegtijdig voor de a.s. Kerst-
dagen om teleurstelling te voorkomen.

2e Kerstdag is de heren-
salon tot 12 uur geopend

TE KOOP:
Pracht nieuwe Stofzuiger, merk Hoover, 2 pracht
fauteuils, mooi schrüfbureau, twee mooie verticale
opklapbedden, pracht notenhouten dames schrijf -
bureau, verschillende buffetten en spiegelkasten,
twee prachtige kolenfornuizen, prima gasfornuis,
twee mooie haardkachels, verschillende kamers
nieuw Balatum, divans, lopers en cocoslopers.

Alle soorten meubelen.

P. Schipper, Kostverlorenstr. 30, tel. 2292

ZANDV. TONEELVERENIGING PHOENIX
Hebt U reeds besloten op welke wijze U a.s. Za-

terdagavond 14 Dec. het aangenaamst kunt door-
brengen? Nog niet? Ik zal U even een tip geven.
Op deze avond geeft de „Phoenix" haar eerste uit-
voering van dit seizoen met „Haar laatste wil" van,
Henk Bakker en W. J. van der Heiden. Als TJ naar
dit stuk gaat, zult ge een zeer aangename avond
hebben. Het is een aaneenschakeling van lachen,
gieren,,brullen om de oerkomische scènes. De ver-
duistering behoeft geen bezwaar te zyn, daar de
volle maan U op de heen- en terugweg zal bvjlich-
ten. Profiteert dus van deze gelegenheid en brengt
een bezoek aan „Groot Badhuis". Plaatsbespreken
op Zaterdagmiddag van 2-4 uur aan de zaal.

CHR. JONGEMANNENVERENIGING
Door de leden zijn in de loop der tijden heel wat

-vragen gesteld op allerlei gebied: over sterrenkunde,
godsdienst, wiskunde, enz. De heer B. Kniese Jr.
uit Aerdenhout heeft zich. bereid verklaard, op
Zaterdag 14 Dec. a.s. een viertal van deze vragen te
iomen beantwoorden.

GROTE KPOCHT 19 TELEFOON 2558

V.C. JEUGDGEMEENSCHAP.
Zaterdag 7 Dec. is Sint Nicolaas bij ons op be-

zoek geweest. Verschillende leden moesten op het
matje komen. De Sint prees hier en daar, maar
moest ook een enkele reprimande uitdelen. De col-
lectie cadeaux was prachtig en de avond een suc-
ces. Als we in het volgende jaar net zo goed op-
passen als dit jaar, kunnen we met een gerust hart
de volgende komst van den Sint verbeiden.

Zondag 15 Dec. komen alle leden, die niet aan
het Kerstspel deelnemen, bijeen, in het Jeugdhuis
om voorbereidingen te treffen voor de Kerstmaal-
tijd.

De Kerstspelsectie komt bijeen zoals afgesproken
is.

JEUGDLUCHTVAARTCLtJB ZANDVOORT.
Het „Mentor"-model kan afgebouwd worden, de

materiaalvoorziening is geregeld. Verder zij nog ge-
meld: a.s. Zaterdag geen club.

Dameskapsalon l „Votre Beauté9

Gevestigd sinds 1933

Badhuisplein 3 - Telefoon 2206
Vanaf heden staan de kapsalons onder de nieuwe,
zeer deskundige leiding van

IVIEJ. LEIMY ROSSEL (gediplomeerd)
die het nieuwste op haarmode-gebled brengt.

Voor de a.s. feestdagen gaarne vooraf bespreken.

TARIEF Permanent-wave, compleet ..
Haarverven
"Wassen, Watergolf
Knippen, Wassen, Watergolf
Wassen, Onduleren
Onduleren
Manicuren
enz.
Diverse abonnementskaarten voor 5 of 10 behan-
delingen tegen zeer gereduceerde prijs.

4,50
4,00
1,00
1,25
0,80
0,60
0,75

Hot Koopjoshuis
heeft nog een ruime sortering in prima

corsetten
en

bustehouders
Ook voor corpulente personen.

Deze artikelen zijn
PUIMTVR1J

Vraagt onze Bustehouder „Jeugd-
vorm", in alle prijzen vanaf 49 cent.

KERKSTRAAT 32-34
Telefoon 2397

Dameskapsalon TO DE JONG
Dames, Nu de feestdagen weer aankomen, heeft U
graag

EEN VERZORGD KAPSEL
Laat U dan Permanenten met het

allernieuwste toestel:
DE WEL L A JUNIOR DE LUXE

Ook onze stroomloze Permanent geheel compleet ƒ 1,95.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371
Bespreekt vroegtijdig voor de feestdagen, het voor-
komt teleurstellingen.

Koopt tijdig Uw
KERSTGESCHENKENI

DE WAAG heeft
een keur van nuttige cadeaux
Een zeer uitgebreide collectie:
HERENDASSEN, OVERHEMDEN,
HANDSCHOENEN, SOKKEN en KOUSEN.
BORDUURKLEDEN, KANTEN KLEEDJES,
TAFELLAKENS, SERVETTEN, ZAKDOEKEN,
PULLOVERS, BLOUSES.

Kerstlint - Kerstservetten
DAMES! VOOR DE FEESTDAGEN

een nieuw corset en bustehouder
Bovendien bü ƒ 20 bons ƒ l,— aan goederen terug.

Meest gesorteerd voordeligst en betrouwbaarst adres

Mantifacturenmagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2087

THEATER
Telefoon 2550, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 13 tot en met Maandag 16 Dec.,
iedere avond aanvang half acht. 4 Dagen opvoering
van een groot glansprogramma: Heinz Kühmann in

! IK BEN PAPA
Een amusant en verrassend verhaal, een Heinz
Rühmann-film zoals U hem nog niet gezien hebt.
De kostelijke geschiedenis van iemand, die met de
vrouwen speelde en de liefde nooit serieus genomen
hadi Hoera, ik ben papa! is de beste Heinz Rüh-
mann-film ooit vervaardigd. De lachsalvo's zijn niet
van de lucht! De grootste amusementsfilm sinds
jaren!
Verder een subliem bijprogramma.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Toegang boven 18 jaar.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30.
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

DINSDAG 17, WOENSDAG 18 en DONDERDAG
19 DEC., aanvang half acht, 3 dagen!
BĴ - DRIE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
met opvoering een nieuw programma.
Hans Moser in zijn grootste lachschlager

DE FAMILIE SCHIMEK
Een daverend lachsucces! Deze week logeert bij ons
de Familie Schimek. Werkelijk erg gezellige lui!
Moser is er ook bü, U weet wel, die bekende Ween-
se komiek. Doet tr ons eens een plezier en komt U
ons eens opzoeken. Het wordt 'n dolgezellige avond,
waar U de grootste pret met de familie zult heb-
ben. U zult zich dol amuseren. De familie Schimek
een Haro von Peské productie. — Bij deze f ïlm voelt
U zich uit en thuis.
Toegang boven 14 jaar. Entree 30—54—75 cenl

Zondagmiddag van 2-4 uur Familie-Matinee
als hoofdnummer het schitterende filmwerk:

TOENDRA
Entree 20-30-40 cent.

Attentie! Zondagmiddag van 4.30-6.30 uur:
MET HET VOLLEDIGE AVONDPROGRAMMA.
Heinz RUhmanii in

HOERA! IK BEN PAPA
Toegang boven 18 jaar. Zelfde entreeprijzen als
's avonds.

Iedere avond aanvang half acht

Groot-Badhuis

Zondagsmiddags

AANVANG DRIE UUR

UWP°PDafn^d; POPPENKLINIEK B
voor poppenreparatie f

**-es: Akkers- Vasterman

EENS KLANT BLIJFT KLANT

Ged. Oude Gracht 50, Haarlem
(Tussen Verwulft en Postkantoor) Telefoon 16984

5 Bij bericht aan Parallelweg 43 alhier, worden repa-
n raties gratis afgehaald en bezorgd.

HBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBaBBHBEBflBBBBH

<£aat &et ®JL
op de laatste dag aankomen, Bestel uw

vroegtijdig, het voorkomt teleurstelling.

ï Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

D
u



Particuliere Centrale Keuken
Kostverlorenstraat 58 "Hl

(Bennoheün) hoek Koninginneweg

MENU VAN DEZE WEEK:
Dinsdag BOERENKOOL
Donderdag ERWTENSOEP
Vrijdag HUTSPOT

25 et per liter verhoogd met l et omzetbel.
Per 2 liter moet l vleesbon (geen vetbon)
worden ingeleverd — l Vleesbon geeft echter
recht op 2x1 maaltijd op verschillende da-
gen (v. alleenst. pers.)
Thuisbezorging 10 et per gezin.
Gelieve te bestellen:
Zaterdag van 10-12. Uiterlijk Maandag van
10-12 uur.
Bestellingen worden ook aangenomen bij
A. v.d. Vliet, Brederodestraat 46.
Afhalen en thuisbezorgen van 12-1.30 uur.

N.B. Vanaf Donderdag 19 Deo. is de
keuken verplaatst naar Gasthuisplein 16
(voorheen braiidspuithuisje)

Welke bonnen nu?
Broodbon 18 tot en jnet 15 December 125 gram

roggebrood, of 100 gram ander brood of 'een rant-
soen gebak'. Bon 17 geldt tot en met 15 Dec., maar
niet in restaurants .e.d.

Bon 19 van de boterkaart en de vetkaart een half
pond boter of margarine of twee ons vet tot en
met 13 December. Aanwezige verpakte halve pon-
den vet mogen worden, uitverkocht.

Bon 21 van de boterkaart en de vetkaart een
half pond boter of margarine of een halve fles
sla-olie van 14 December tot en met 20 December.
Voor sla-olie levere men nu reeds bon 21 bU zijn
winkelier in.

Bon 20 van de boterkaart en de vetkaart een. half
pond boter of margarine of twee ons vet tot en. met
20 December.

Vleesbon 11 en worstbon 11 een rantsoen vlees- en
worstwaren tot en met 15 December.

Bonnen 49, 50, 62 en 63 elk een ons kaas, tot en
met uiterlijk 29 December.

Bon 30 tot en met 20 December één kilo suiker.

Bon 2Ï een ei tot en met 15 December.

Bon 36 een ei tot en met 15 December, niet in
restaurants.

Bon 56 een pond peulvruchten — groene erw-
ten — tot en met 16 December.

Bon 81 een half pond koffie of 75 gram thee toe
en met 20 December.

Bon 43 een half pond rijst; rijstemeel of ruste-
bloem of gruttemeel tot en met 27 December.

Bon 83 een half pond havermout of havervlok-
ken of ïiaverbloem of aardappelmeelvlokken of gort
of gortmout of grutten, tot en met 27 December.

Bon 88 uitsluitend een half pond gort of gort-
mout of grutten tot en met 27 December.

Bon 93 tot en met 27 December een ons maizena
of griesmeel of sago of aardappelmeel, dan wel een
hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoeder,
welke 100 gram zetmeel bevat.

Bo» 98 een ons macaroni of vermicelli of spagh-
•etti tot en met 27 December.

Bon 2 van de bloemkaart 60 gram roggebrood of
50 gram brood of een half rantsoen „gebak" of
35 gram meel of bloem tot en met 29 December.

Bon 17 — 150 gr. toiletzeep (nieuwe samenstel-
ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr. zeepvlokken;
óf 250 gr. zelfwerkende wasmiddelen; óf 200 gr.
vloeibare zeep tot en met 6 Dec. De bon geldt
ook voor gezinswas per acht kg droog wasgoed.

Bon 116 — extra bon, die gelijk met de textiel-
kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is
uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube scheer-
crême óf één pot scheerzeep van 31 Augustus tot en
met 31 December.

Petroletunzegel ,Perïode 7" — twee liter petro-
leum tot en met 29 December (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning hebben).

Oedurende het tijdvak van l November tot en met
14 December geven de met „04", „05", „06" en „07"
gemerkte bonnen van de „Bonnenkaart distributie
vaste brandstoffen, haarden, kachels", alsmede de
met „07", „08", „09", „10", „11", „12" 13 en 14 ge-
merkte bonnen van de „Bonnenkaart distributie
vaste brandstoffen — centrale verwarming" en
voorts de met „Brandstoffen, één eenheid tweede
periode" en de met „Cokes, één eenheid, tweede
periode" gemerkte bonnen, elk recht op het kopen
van één eenheid vaste brandstoffen.

De geldigheidsduur der met „Brandstoffen"' of
„Cokes" gemerkte toewijzingen, die tot 14 December
of een vroegere, mits na 14 November gelegen da-
tum waren geldig verklaard, is eveneens verlengd
tot en met 14 December 1940.

VISITEKAARTJES met enveloppen. Zowel bedrukt
als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Kozeunobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507
•••HHBHHHBEfflHBHHHlBlBBmHHMBMlHB

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 15 Dec. 10.30 uur: Ds. D. Tromp.
n.m. 5 uur: Jeugddienst: „TJw Koninkrijk kome"

Aerdenhout:
iv.m. 10.30 uur: C. A. F. van Stipriaan Luïscius.

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 15 Dec. 10 uur: Ds. P. van der Vloed.
Heilig Avondmaal.

r
L GEREFORMEERDE KERK.
! Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 15 Dec. 10 en 15 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 15 Dec. 10.30 uur: Ds. J. M. de Jong van
Amsterdam.

Zondagsschool van 12-1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.

Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude
Bewaarschool aan de Duinweg.

Spr. M. C. Draijer en J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE

Vrijdag 13 Dec. aanvang v.d. Sabbath 5 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur; Leeroefening

half twee en Middagdienst kwart over twee.
Zaterdag 14 Dec. einde v.d. Sabbath 6.17 uur.
Bespreking van kerkelijke zaken: Zeestraat 40.

U hebt het zelf
in Uw hand!

Avonden van thuis zitten....
U hebt hel in de hand, om
daarvan muziek-fe&tijnen te
maken. Kom bij ons eens
hooren, hoe zuiver, rustig en-
krachtig de nieuwe Phi l ips
toestellen zijn. Met woorden
kunnen wij U den vollen
toon, de gemakkelijke bedie-
mng, de groote selectiviteit
niet beschrijven Daarvoor
moet U eens bij ons aan-
komen, dan wordt U nog
enthousiaster, dan wij zeM!

De Goedkope Amsterdammer
Henk Schuilenburg-

PHILIPS RADIO
1940-1941 vanaf f 97,50
Prachtige modellen
Vraagt vrijblijvend DEMONSTRATIE

Koopt één van onderstaande
Uw huls Is een stuk rijker !

artikelen en

Schemerlampen
Wand- en pianolampjes
Leeslampen
Stofzuigers
Electrische strijkbputen
Electrische theelichtjes
Erres en Mende
radiotoestellen, enz.

Een pracht sortering

luxe artikelen en
electrische m e r k-k ach els

MODERNE
LA M P E K A P P E N
vanaf f 3.75

Alleen by de
Goedkope
Amsterdammer HENK SCHUILENBURG

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974
Tevens eerste klas Beparatie-inrichting.

Fotohandel J. SMIT
BORG. ENGELBERTSSTRAAT 6 (bq de Flats)

Rolfilms
Kleinbeeldfilms

VERGROTEN CïlléfilmS

Laat nu Uw
VERGROTINGEN en LIJSTEN
maken

Nieuwe sortering
lijsten, standaards en albums

Geopend tot 8 uur; 's Zaterdags tot S uur.

W. KLIJN Jr.
Leraar Boekhouden M.O,
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In t
bekende SIgarenmagazijn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —
RUEME SORTERING 1ste KLAS FABRIKATEN.

Voor de eerstvolgende V ti l Li i JN G
kunne» nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van inboedels.
Billijke condities.

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"
GROTE KROCHT 20 TELEP. 2164

Dames laat uw

mantel of mantelcostuum
maken bij een speciale Dames-kleer-
maker:

H. HALEWIJN
BOULEVARD DE FAVAUGE 20

E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28, Telefoon 2112 en
HALTESTRAAT 62a - Telefoon 2290

Mevrouw heeft U onze eigen
inmaak al eens geprobeerd?
Zoals SniJlboontjes, Spercieboontjes, Andijvie en
Zuurkool, iets bijzonders en niet duur. Ook zijn wij
goed gesorteerd in Maggi-artikelen en alle soorten
Busgroenten nog tegen lage prijzen. Ook nog alle
soorten Zalm en Sardines, Kreeft en Krab in blik.
Zalm vanaf 55 cent. Verder nog gebakken Bokking
in blik, Gerookte Zalm en Paling in blik. Haring
in blik en Mosselen en Paling in gelei.

HEDEN NOG RUIM VOORZIEN
Alles wordt aan huis bezorgd.

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prezen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en
Hotel-inventarissen.

N*V* S* Waterdrinker

p i a kt uw bonnen
en haalt Uw toewijzingen,
billijke condities.

Helmersstraat 21
Telefoon 2210
Tot half zes.

MEVROUW, Weet u waar u öe
fijnste boter, kaas en eieren

haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
aWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

HALTESTRAAT 46

Wacht niet
tot wij uitverkocht zijn!

Elastieken kousen
Warm waterzakken
Verplegings-

artikelen
NU NOG in
grote sortering!

DROGISTERIJ

L B L A A U B O E R
. TELEFOON 2392

VERKOOPT nu uw

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waardel
bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

I. J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst
Kips Leverworst
Tongeworst
Bloedworst
Leverworst

Schouderham
Rauwe Ham
Osserookvlees
enz. enz.

't Baby h u is
GROTE KBOOHT 5*.

't Adres TOOT:
Wol en handwerken
Babygoederen

WEEST ZUINIG MET UW VASTE BRANDSTOF!
STOOKT GAS BIJ TIJDELIJKE VERWARMING!

Het verwarmen van een suitekamer, die slechte
gedurende enkele uren des-Zondags wordt gebruikt,
een studeerkamertje, waar gedurende enkele uren.
per dag gewerkt wordt, een badkamer, die enige
uren per week wordt gebruikt, een slaapkamer, die
slechts gedurende een. kwartiertje des avonds en
's ochtends verwarmd behoeft te worden, geschiedt
economischer door middel van gas dan door kolen!

Een gaskachel, gashaard of gasradiator ontwik-
kelt n.l. onmiddellUk btf het aansteken de volte
warmte.

Bij het uitdraaien van de gaskraan, hetgeen kaa
geschieden op het moment, dat géén warmte meer
benodigd is, houdt het brandstof (gas) verbruik op,

Een koleiikachel of -haard geeft echter pas ge-
ruime tü'd nadat de kachel is aangemaakt warmte
af en blijft dan nog geruime tyd doorbranden of
smeulen ook al is deze warmte niet meer benodigd.
Dit betekent: Brandstof verspilling!

Het gasverbruik voor de verwarming van een ver-
trek van 50 m3 inhoud bedraagt bij zeer strenge
vorst van 10 gr. C. 1300 1. gas voor het eerste uur,
als de kachel volop brandt. Voor het volgende uur,
wanneer de kamertemperatuur 20. gr. C. is (d.i. een,
zeer behaaglijke kamertemperatuur), bedraagt het
gasverbruik 700 liter gas. De temperatuur bUJft dan
20 gr. C. (68 gr. F.)

Voor de 2 uur, dat de gaskachel heeft gebrand
(het eerste uur vol, het tweede uur half), bedraagt
het gasverbruik derhalve 1300 1. plus 700 1. is 2000 1.
is 2 m3 gas. De gasverwaxmingskosten zijn bij het
vastrechttarief 2x6 cent p. m3 is 12 cent. De kos-
ten bedragen met gewoon tarief 2x8 cent p.m3 is
16 cent.

Bij minder strenge koude, indien de buïtentempe-
ratuur bijv. 5 gr. C. is, bedragen de gasverwar-
mingskosten van een vertrek van 50 m3 gedurende
2 uren resp.: 6 en 8 cent.

Bij kleinere kamertjes zijn de kosten nog gerin-
ger. Een gasstraalkacheltje bijv. geschikt voor een.
klein vertrekje verbruikt per uur maar 1/5 m3 gas.
De gasverwarmingskosten derhalve maar l a 2 et
per uur.

Vanzelfsprekend is voor een langdurige verwar-
ming gedurende een gehele dag of langer, kolen-
verwarming goedkoper!

De verliezen, zoals de kosten van aanmaak, het
blijven doorbranden van de kachel als het niet
meer nodig is, die juist bij tijdelijke verwarming
van een vertrek een belangrijke factor van de to-
tale verwarmingskosten bedragen, zijn bij lang-
durige doorverwarming door middel van kolen van
ondergeschikt belang.

Gasverwarming wordt dan ook uitsluitend door-
het Gasbedrijf gepropageerd voor tijdelijke ver-
warming.

Een kleins voorraad gaskachels, haarden en.
gasradiatoren is geëtaleerd in de Toonzaal van het
Gasbedrijf, Oranjestraat 2a.

De levertijd van kachels, die niet In voorraad zijn,
kan helaas niet worden gegarandeerd.

Alle gasverwarmingsapparaten zijn bij het Gas-
bedrijf in huurkoop te verkrijgen.

Adviezen i.z. gasverwarmingskosten, alsmede aan-
legkosten enz. worden U door het Gasbedrijf gaarne
gratis en geheel vrijblijvend verstrekt.

Mocht er onverhoopt toch nog enige beperking:
van gasverbruik komen, welke beperking dan waar-
schijnlijk hierin zou bestaan, dat een verbruiker
niet meer gas mag gebruiken, dan voorheen, dan.
is door het toepassen van de moderne gasbesparen-
de kookmethode, voldoende gas nog over voor
enige gasverwarming van tijdelijke aard.

Het gasbedrijf geeft ook i.z. deze gasbesparende
kookmethode gaarne advies.

Jim, de zoon van Bobby
door G. Th. ROTMAN. (Nadruk verboden)

71. Twee dagen na die onheilsdag
Wist Jim opeens niet wat hij zag:
't Was Koninginnedag, dus'deden
de mensen druk aan feestelijkheden.
En bij zulk een f eestbetoon behoort
Vaak ook het wand'len op een koord.
Jim kijkt er naar en denkt daarbij:
„Dat kan ik net zo goed als hij!"

72. Zijn zoekend oog ontdekt al gauw
Een aan een auto hangend touw;
De stadsmuziek staat vlak er bil
En toetert van „W& leven blü".
't Gestoelte van den dirigent
Wordt nu door Jimmy aangewend
Om — daar hij anders niets kan vinden,
Het touw er fluks aan vast te binden.

Dames- en herenkleermakerij J* H* Hendriks
BRUGSTRAAT 5a, ZANDVOORT Stalen worden zonder verplichting thuisbezorgd

Gediplomeerd coupeur

VAARTSTRAAT 10, HAARLEM Coupons worden ter bewerking aangenomen



41e JAARGANG No. 25 DPT NUMMER BESTAAT UIT VIER PAGINA'S ZATERDAG 21 DECEMBER 1940'

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOÜRANX O P G E R I C H T I N 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:
TOOT Zandvoort, per Jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per Jaar ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lü

Giro no. 9446

Uitgave Wertenbachs Drukkerij Zandvoort

A D V E R T E N T I E N :

van l—9 regela ƒ 1,85 elke regel meer ƒ 0,80
Bij contract en in de badgasteniyst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel f 0,60

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2135

AAN ADVERTEERDERS EN LEZERS!
In verband met de a.s. Kerstweek zal de „Zand-
Toortse Courant" niet eerder verschijnen dan

MAANDAG 30 DECEMBER,
«lus voor Oude- en Nieuwjaarsdag:.

DE UITGEVER.

Lees met aandacht de
Gas- en electriciteits-

beschikking
De ingezetenen wordt aangeraden, de regeling

•uit te knippen of de courant te bewaren.
Na de meteropname, waarmede Inmiddels een

aanvang is genomen, zal het rantsoen gas, waarop
men volgens de regeling recht heeft, door het Gas-
bedrijf aan de hand van de beschikbare gegevens
•worden berekend.

ledere verbruiker ontvangt daarna een schrifte-
lijke opgave van het gasrantsoen voor de 1ste perio-
de (ongeveer 60 dagen).

De eerste periode is ingegaan na de meteropname
•van 15 December j.l.

Zoals bekend, neemt het Gasbedrijf te Zandvoort
iedere maand de gasmeters op. Dit blijkt thans
voor de ingezetenen een zeer gelukkige maatregel te
zyn. Blflkt na l maand, dat iemand meer heeft ver-
bnnkt, dan de helft van het toegestane rantsoen
(berekend over pl.m. Z maanden), "dan deelt de
meteropnemer dit even mede. Boete wordt dan nog
niet opgelegd!

Men kan dan in de volgende maand minder gas
verbruiken, opdat het toegestane rantsoen (voor
plm. 60 dagen) niet wordt overschreden.

Door de maandelijkse opname worden de inge-
zetenen, die te veel gas verbruiken, derhalve tijdig
Cnl. l maand van te voren) gewaarschuwd, de no-
dige zuinigheid te betrachten. Hierdoor zal mis-
schien voorkomen kunnen worden, dat er veel
boetes moeten worden opgelegd of afsluitingen moe-
ten plaats vinden.

Men wordt aangeraden het opname-briefje, dat
bij elke gasmeteropname wordt verstrekt en waarop
zowel de gasmeterstanden alsmede het gasverbruik
«ijn genoteerd, zorgvuldig te bewaren. Indien men
nu ook nog de gasmeter kan opnemen, heeft men
aelf de gehele controle op het verbruik in eigen
hand.

Aanvragen voor het verkrijgen van een verhoogd
easrantsoen conform het bepaalde m art. 6 van de
regeling, gelieve men schriftelijk In te dienen, by
den Directeur der Gemeente Bedrijven, Grote
Krocht 10.

Winterhulp Nederland 1940
De eerste uitkering van ..Winterhulp" heeft te

Zandvoort plaats gevonden.
Er kon een bedrag van bijna duizend gulden wor-

den verdeeld. Hoofdzakelijk onder de „stille armen"
en de grote gezinnen. Ongeveer 70 gezinnen zijn be-
daoht met giften, variërend van ƒ 5,— tot ƒ 20,—.
Velen van hen hadden zelf geen aanvrage ingediend,
doch hun namen waren door collectanten aan den
plaatseüjken directeur medegedeeld.

Menig gezin zal door „Winterhulp" in staat zijn
met minder zorgen het kerstfeest te vieren.

De aandacht van de neringdoende middenstand
wordt er op gevestigd dat de waardebonnen slechts
mogen worden aangewend voor de aankoop van
levensmiddelen, kleding of brandstoffen.

Dagelijks komen nieuwe steunaanvragen binnen.
Deze zullen behandeld worden zodra de derde geld-
zending is ontvangen. Het is mjj bekend dat zeer
binnenkort nog "een belangrijk bedrag als extra uit-
kering ter beschikking van Zandvoort zal worden
gesteld.

Tenslotte nogmaals een dringend beroep op de
ingezetenen om de tweede collecte, welke op 27 en
28 December a.s. zal worden gehouden, met een
milde gift te gedenken. Zandvoort is bij de eerste
collecte zeer goed voor de dag gekomen. Werke
ieder er aan mede dat de tweede collecte ook een
.succes wordt.

Het is voor onze hulpbehoevende medeburgers.
Voor het volk door het volk.

De Burgemeester van Zandvoorfc,
VAN ALPHEN.

POST- EN TELEGRAAFKANTOOR ZANDVOORT
Belastingbetalingen op 31 December 1940 kunnen

.slechts tot 13 uur worden aangenomen.
De Directeur, Haan.

HOOG EN

Zaterdag 21 Dec.
Zondag 22 Dec. ..
Maandag 23 Dec.
Dinsdag 24 Dec. ..
Woensdag 25 Dec.
Donderdag 26 Dec.
Vrijdag 27 Dec. ..

LAAG WATER.
Hoogwater
v.m. n.m.
9.00 9.42

10.01 10.44
11.02 11.49
0.17 1.04
1.41 1.48
2.10 2.33
3.07 3.28

Laagwater
v.m. n.m.
2.49 3.20
3.51 4.19
4.45 5.26
5.48 6.32
7.14 7.29
8.01 8.14
8.47 9.11

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Willem, zoon van Jb. Kraaijenoord en

T. van Keulen, Spoorstraat 31.
Ondertrouwd: J. Molenaar en M. G. van Deelen,

Parallelweg 17; H. M. Andriessen en E. Molenaar,
L'Amistraat 11.

Getrouwd: W. Sloot en A. M. Schut, Zeestraat 32

BOUTEN VOOR DE KERSTDAGEN.
Nu iiet vlees moeilijk te verkrijgen is, gaat de

belangstelling van de dieven uit naar kippen en ko-
nijnen. Vooral op het Entos-terrein verdwijnen de
laatste dagen vele kerstboutjes. De politie heeft
echter een onderzoek ingesteld, dat tot de aanhou-
ding van de ingezetene C. leidde, die tijdens z'n ver-
hoor bekende drie kippen te hebben gestolen op het
Entos-terrein.

Gas- en Electriciteitsbeschikking 1940
NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT.

BESCHIKKING VAN DEN SECRETARIS-GENE-
RAAL VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL,
NIJVERHEID EN SCHEEPVAART INGEVOLGE
DE DISTRIBUTIEfWET 1939 (GAS- EN ELECTRI-
CITEITSBESCHIKKING 1940 No. 1).

De Secretaris-Generaal van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart;

Gelet op de artikelen 4 en 6 van de Distributie-
wet 1939, alsmede op par. l van de Verordening No.
23/1940 en in overeenstemming met de Par. 2 en 3
van de Verordening No. 3/1940 van den Rü'ks-
commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied;

HEEFT GOEDGEVONDEN TE BEPALEN:

Artikel 1.
Deze beschikking verstaat onder:

gas: geheel of gedeeltelijk'uit steenkool vervaardigd
gas, dat door den producent, hetzij recht-
streeks, hetzy door tusschenkomst van een
distributiebedrijf, voor anderen verkrijgbaar
wordt gesteld;

electriciteit: electrlsche energie, die door den pro-
ducent, hetzij rechtstreeks, hetzij door tus-
schenkomst van een distributiebedrijf, voor
anderen verkrijgbaar wordt gesteld.

Artikel la.
Gas en electriciteit worden aangewezen als dis-

tributiegoed in den zin van artikel 4 van de Dlstri-
butiewet 1939.

Artikel Z
Het is een ieder verboden, van den datum van

inwerkingtreding van deze beschikking af, gedu-
rende een periode, aangegeven in de by de be-
schikking behoorende Gas- en electrieiteitsrantsoe-
neeringsregeling 1940 No. l, een grootere hoeveel-

heid gas of electriciteit te verbruiken, dan waarop
hij ingevolge het bepaalde in die regeling recht
heeft.

Artikel 3.
1. Onverminderd het bepaalde bij artikel 18 van

de Distributiewet 1939 wordt van den verbruiker,
.die gedurende een periode aangegeven in de Gas-
en electriciteitsrantsoeneeringsregeling 1940 No. l,
een grootere hoeveelheid gas of electriciteit heeft
verbruikt, dan waarop hij ingevolge het bepaalde
in die regeling recht heeft, door het gas- of elec-
triciteitsbedrijf, waarvan hij het gas of de electrici-
teit heeft afgenomen, een boete geheven ten be-
drage van 50o/„ van het over die periode door hem
verschuldigde bedrag voor verbruik, meter- en in-
stallatiehuur en vastrecht. Deze boete komt ten
goede aan het gas- en electriciteitsbedrijf.

2. Van de verplichting tot het betalen van boete
kan door het betrokken gas- en electriciteitsbedrijf
ontheffing worden verleend, indien naar het oor-
deel van dat bedrijf voldoende redenen aanwezig
zijn, welka de overschrijding van het rantsoen
rechtvaardigen.

3. B}) herhaling der overschrijding is het gas-
of electriciteitsbedrijf bevoegd den gas- of electri-
citeitstoevoer van den betrokken verbruiker af te
sluiten.

Artikel 4.
1. Deze beschikking kan worden aangehaald on-

der den titel „Gas- en electriciteitsbeschikking 1940
No. l".

2. ZU treedt ±n werking met ingang van den dag
na dien der dagteekening, onderscheideüjk der
eerste dagteekening van de Nederlandsche Staats-
courant, waarin zij is geplaatst.

DE SECRETARIS-GENERAAL,
WND. HOOFD VAN HET DEPARTEMENT VAN
HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.

Gas- en electriciteitsrantsoeneetingsregeling 1940Nol
als bedoeld in artikel 2 van de Gas- en electriciteits-
beschikking 1940 No. 1.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.
In deze regeling wordt verstaan onder:

gas- of electrïciteitsbedröf: de producent of het dis-
tributiebedrijf, waarvan het gas of de electri-
citeit wordt betrokken;

rantsoen: de hoeveelheid gas of electriciteit, waarop
een verbruiker gedurende een periode recht
heeft;

periode: een tijdvak van ongeveer 60 dagen, liggen-
de tusschen twee meteropnemingen, welke
plaats vinden na 15 December 1940;

overeenkomstige periode van het vorige jaar: een
tijdvak van ongeveer 60 dagen, liggende tus-
schen twee meteropnemingen in de jaren
1939/1940, dat, naar het oordeel van het be-
trokken gas- of electriciteitsbedrijf, ten aan-
zien van den begin- en einddatum het meest
overeenkomt met de periode, waarvoor het
rantsoen moet worden vastgesteld.

Artikel 2.
Aanvang van de raiitsoeneering.

De rantsoeneering vangt aan op' het trjdstip,
waarop na 15 December 1940 de eerste meter-op-
neming plaats vindt.

Artikel 3.
Vaststelling- van het rantsoen.

Behoudens het bepaalde in artikel 6 wordt het
rantsoen, zoowel voor gas als voor electriciteit, voor
alle verbruikers vastgesteld op 100% van het ver-
bruik in de overeenkomstige periode van het vorige
jaar, met dien verstande, dat voor huishoudelijke
doeleinden in ieder geval als minimum rantsoenen
zullen gelden:

1. Voor gas: 60 in3 per periode;

2. Voor electriciteit:
a. Voor verlichting en huishoudelijk gebruik

(behalve koken).
Indien na 15'December 1940 de eerste meter-
opneming plaats vindt:

Vóór 16 Januari 1941: ia de twee opeenvolg
gende perloden respectievelijk 55 en 41 kWh.
Na 15 Januari 1941: in twee opeenvolgende
perioden respectievelijk 47 en 31 kWh.

b. Voor electrisch koken.
Voor 'hen, die in hoofdzaak electrisch koken,
wordt het minimum rantsoen, genoemd onder
a., verhoogd met 150 kWh. per periode.

Artikel 4.
Aan verbruikers kan niet worden toegestaan, dat

een rantsoen gas geheel of gedeeltelijk wordt ver-
vangen door electriciteit of omgekeerd.

Artikel 5.
Nieuwe verbruikers.

Onder nieuwe verbruikers worden verstaan zij, die
in de overeenkomstige periode van het vorige jaar
geen gas of electriciteit van het betrokken gas- of
electriciteitsbedrijf hebben afgenomen.

Ten behoeve van nieuwe verbruikers zal door het
desbetreffende gas- en electriciteitbedrijf een rant-
soen worden vastgesteld, overeenkomend met dat
van soortgelijke bestaande verbruikers.

Voor huishoudelijke doeleinden zullen daarbij de
minima, genoemd in artikel 3 in acht worden ge-
nomen.

Artikel 6.
Uitzonderingen.
a. Op grond van de omstandigheid, dat het ver-

bruik (volgens de meteropneming) vóór 15 De-
cember 1940 is toegenomen door een of meer
nieuwe verbruikstoestellen, in werking gesteld
sinds de overeenkomstige periode van het vorige
jaar, kan door het betrokken gas- of electrici-
teitsbedrijf een verhoogd rantsoen worden toege-
kend, overeenkomend met dat van soortgelijke
bestaande verbruikers.

b. Wanneer een verbruiker ten genoege van het
betrokken gas- of electriciteitsbedrijf aantoont,
dat voor industrieële doeleinde een hpoger
rantsoen noodzakelijk is dan waarop luj in-

. gevolge deze regeling recht heeft, kan aan. dezen
verbruiker door het betrokken gas- of electricl-
teitsbedrijf een extra rantsoen worden toege-
kend.

PROT. CHR. JEUGD FEDERATIE.
A.s. Zondag 22 Dec. houden de verenigingen, aan-

gesloten bij de Prot. Clir. Jeugd Federatie een Kerst
feestvoortaereidingsdienst.

Deze vangt 3 uur aan en vindt plaats in de Ned.
Herv. Kerk. Ds. Tromp spreekt, enige dames ver-
zorgen de solo-zang en declamatie, ook 't Hervormd
Kerkkoor verleent haar medewerking.

Jong en oud zijn hartelijk welkom, men wil 't
middenschip der kerk echter wel vrijlaten voor de
jongeren der verenigingen.

HAARD- en KACHELBLOKKEN
Geschikt voor alle stookdoeleinden.

Franco huis vanaf f35,\per 1000 kg
Uit voorraad leverbaar.

JONKERS
HOUTZAGERIJ en HOUTHANDEL
Transvaalstraat 5, Haarlem
Telefoon 20549. Na 6 uur: 26998.

INBRAAK.
In de nacht van "Woensdag op Donderdag is in-

gebroken in de onbeheerd staande tatjaKswinkel van
den heer G. aan de Strandweg. De dacer wist door
uitsnijding van een ruit zich toegang tot de winkel
te verschaffen en nam voor een waarde van ruim
tachtig gulden aan tabaksartikelen mede. De politie
heeft een onderzoek ingesteld.

PERSONALIA.
Met ingang van l Januari a.s. is de agent van

politie Ie klasse M. van Hulst alhier, benoemd tot
gemeenteveldwachter te Hoogwoud. De heer van
Hulst kwam via de Politietroepen in 1925 bij de be-
reden marechaussee, welk wapen bij in 1929 verliet
toen hij tot agent van politie te Zandvoort werd
benoemd.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat in ver-

band met de feestdagen de eerstvolgende repetitie
zal worden gehouden Woensdag 8 Jan. 1941, Accor-
deons 7 uur, mondaccordeons 8.15 uur. Laat ieder
lid het nieuwe jaar dus goed inzetten en komt op
de repetitie.

Plannen voor een feestavond en deelname aan
een concours zijn in bewerking. Maar dan moeten
alle leden op de repetitie komen.

Dus tot 8 Jan. 1941! Komt en op tijd!

VRIJZINNIG CHRIST JEUGBGEMEENSCHAP.
Zondag 1.1. werd door een aantal J.G.-ers een deel

van de Kersfctafelversiering gereed gemaakt, terwijl
de Spelsectie de repetities voortzette. Niet alle J.G.-
ers waren echter present.

In de lüvige convocatie die je deze week hebt
ontvangen, kun je alle bijzonderheden voor de ko-
mende weken lezen.

Het behoeft geen betoog, dat alle J.G.-ers om
half acht bij de Kerstwijdingsdienst op Ie Kerst-
dag worden verwacht, terwijl we ook de ouders der
J.G.-ers met de meeste nadruk uitnodigen. Bij het
Kerstontbiit na afloop is op alle J.G.-ers gerekend.

Denken jullie om de wedstrijd op het Nieuwjaars-
feest op 2 Januari, dat om half acht begint??

Wat a.s. Zondag 22 Dec. betreft: de spelsectie
komt weer gewoon bijeen, terwijl alle andere J.G.-
ers om 2.30 uur in de Brugstraat moeten zijn om
alles voor het Kerstfeest in gereedheid te brengen,
aangezien het anders niet tijdig gereed komt.

Allen die nog geen broodbonnen voor het Kerst-
ontbijt inleverden moeten dit a.s. Zondag doen (2
stuks).
Ysco herinnert er aan dat a.s. Zondag de contri-
butie wordt geïnd.

JEUGDLUCHTVAARTCLUB ZANDVOORT.
In verband met de Kerstdagen is besloten de

Bouwavond van Woensdag 25 Dec. te verzetten naar
Zaterdagmiddag 28 Dec. van 2.30 tot 5 uur.
• A.s. Zaterdag 2.30 uur eveneens clubmiddag.

TOB-NIET-NIEUWS.
J.l. Zondag was het weer reuze gezellig in de Loef-
hoeck. Er werd weer gedanst om fraaie prijzen, wat
bij de leden wel insloeg. Vooral de Citroenen-dans
was geweldig aardig. Ook gaven zich weer verschil-
lende nieuwe leden op. Toch missen wij nog steeds
enige oudleden, zijn deze „Tob-niet" ontrouw ge-
worden?

Er kunnen nog enkele nieuwe leden in onze club
worden opgenomen, vooral dames.

Zondag gaan we gewoon verder, ook weer met
prijsdansen, aanvang 7.30 tot 11 uur. Komt vooral
op tijd, aangezien het zo elf uur is. Vergeet vooral
uw diploma niet.

Voor 2e kerstdag hebben wij een kerstbal van
7 tot 11 uur. Dit beloofd een avond te worden van
jool en pret. Wü verwachten vooral dat allen „Tob-
niet"-leden op dit festijn zullen zijn. Voor verdere
mededeling over deze avond verwijzen wij naar de
advertentie in dit blad.

GROOT BADHUIS.
De Normandie-Bar van 'het Groot Badhuis, komt

naar^ons de .heer. L. van Sterkenburg mededeelt,
vanaf 21 Dec. a.s. weder in vol bedrijf.

Geëngageerd zijn het bekende Duo Ferry & Jack,
die in de nieuwe Lido-bar te Haarlem zo'n gewel-
dig succes oogstten.

Het doet ons genoegen te constateren dat de
nieuwe Directie, die het wel zeer slecht trof, dit
jaar te beginnen, de moed niet heeft laten zakken,
en alles doet om het Groot Badhuis zo aantrekke-
lyk mogelijk te maken en zij dat niet alleen doet
voor de badgasten, maar ook voor-de bewoners van
Zandvoort, bewijst bovenst, niet alleen, maar naar
ons ter ore kwam heeft zij haar volle medewerking
toegezegd aan de Zandvoortse verenigingen in ver-
band met de grote feestzaal. Deze verenigingen die
het op het ogenblik zeer moeilijk hebben om het
hoofd boven water te houden kunnen nu tegen zeer
billijke vergoedingen hun uitvoeringen doen plaats
hebben.

THEATER MONOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag- 20 tot en met Maandag- 23 December
iedere avond aanvang half acht.
4 Dagen! 4 Opvoeringen van 'n groot amusements-
programma! Anny Ondra - Paul Hörbiger in de
daverende filmklucht:

Scheiding op korte termijn
Een bonte aaneenschakeling van de grappigste ver-
wikkelingen en een opeenstapeling van de dolste
verrassingen! Anny Ondra's amusementsfilmwerlc
bij uitnemendheid moogt U onder geen voorwaarde
verzuimen te gaan zien.
Verder een subliem bijprogramma.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Toegang boven 18 jaax.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMILIE-MATINEE
Opvoering van het amusante filmwerK:

WEE IS WIE?
Een daverende filmkïucht waarbij de lachsalvo's
niet uit de zaal zijn.
Entree 20-30-40 cent.

•Vanaf DINSDAG 24 t.m. DONDERDAG 26 DEC.,
2e Kerstdag half acht: Groot Kerstprogranima:
Opvoering van een geheel nieuw programma. Op-
voering van de grote filmschlager

VERLIEFD . . MAAR OP WIE ?
met Jan Kiepura, Theo Lingen, Adcle Sandrock
e.v.a. Een film waarin kunst en amusement hoogty
vieren. U is buiten adem van 't schaterlachen, als u
Verliefd . . . maar op wie? gezien heeft. Welk een
kostelijke gebeurtenis is deze film, enig in haar
soort en zo oergeestig, dat men er niet over uitge-
praat zal raken. ledere bioscoopbezoeker zal over
deze film verrukt zijn. Verder een nieuw Bijprogran»
Toegang voor iedere leeftyd
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30, •
Stalles en Balcon. 40, Loge 50 et.

O
Ie en 2e KERSTDAG HALF DRIE Familiewatinee
Opvoering van

VERL5EFD . . IVS^AR OP WIE?
Entree onder de 14 jaar 20-30-cent.
Boven de 14 jaar 30-40-50 cent.
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Wij zijn ruim gesorteerd in

KERST ART! KELEN
tegen concurrerende prijzen

Kaarsen in alle maten
vanaf l cent

JUPITER
Haltestraat 6, tel. 2838

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

A.s. Zondag een thuiswedstrijd tegen
Onze Gezellen.

Als de weersomstandigheden niet als spelbrekers
zrullen optreden, treedt Zandvoort l in het stryd-
perk tegen Onze Gezellen. Een aardige wedstrijd
kan verwacht worden.

Zandvoort 2 gaat op bezoek bü Zeeburgia 3.
Thuis is het een overwinning geworden en als er
«u weer flink wordt aangepakt kan wel gewonnen
worden.

Het elftal vertrekt per tram om 12.05 uur.
Het volledige programma luidt aldus:

Zandvoort I-Onze Gezellen l, 2 uur.
Zeeburgia 3-Zandvoort 2, 2 uur.
Zandvoort a jun.-V.S.V. b jun., 11 uur.
Zandvoort b jun.-Bloemendaal c jun., 11 uur.

VOETBALWEDSTRIJD TEN BATE VAN DE
WINTERHULP.

Zandvoorts elftal-Haarlems B elftal.
Ten bate van de Winterhulp Nederland speelt

op Donderdag 2e Kerstdag a.s. om 2 uur een sterk
Zandvoorts elftal een voetbalwedstrijd tegen een
Haarlems B elftal. Het elftal van Zandvoort bestaat
uit spelers van Zeemeeuwen en Zandvoort.

De opstelling van beide elftallen is als volgt.
Haarlems B elftal:
Doel: Daniel; Achter: Onland, Smit; Halflirue:

Schildwacht, v.d. Gevel, Slack; Voor: Martin J. de
Jonge, Voorhoofdstad, Hellingman, Eeken.

Zandvoorts elftal:
Doel: J. H. Hennis (Zeem.); Achter: J. "VVeber
(Zandv.), C. Schweinsbergen (Zandv.); Half linie:
P. v. Koningsbruggen (Zeem.), Th. de Muinck
(Zandv.), J. de Muinck.); Voor: W. Terol (Zeem.),
O. Schuiten (Zandv.), C. Schut (Zandv.), C. van
Eldik (Zandv.), J. v.d. Bos (Zandv.).

Reserves: J. Visser (Zandv.), W. Keur, P. v. Loon
en A. Keur (Zeem.).

Deze wedstrijd wordt op het Zandvoort-veld ge-
epeeld. Aanvang 2 uur. De entreeprijs is heel laag
gesteld en bedraagt voor een ieder 25 cent. Nadruk-
kelijk wordt medegedeeld, dat voor deze wedstrijd
geen. diploma's geldig zijn. De leden van beide ver-
enigingen hebben slechts toegang tegen betaling.
We wekken de vele sportliefhebbers op, deze wed-
stnjd te bezoeken, daar de geheel opbrengst ten
goede komt aan de Winterhulp Nederland.

Komt allen en U steunt daarmede een goed doel.
JJS.

OFF. MEDEDELINGEN Z.V.V. DE ZEEMEETTWEN
Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2 Telef. 2358
Vastgesteld voor Zondag a.s.

D.E.M. 1-Zeemeeuwen l, 2 uur.
Zeemeeuwen 2-D.W.V. 3, 2 uur.
H.F.C. 4-Zeemeeuwen 3, uitgesteld.
Swastika-Zeemeeuwen 4, 10.30 uur.
V.V.B. 3-Zeemeeuwen 5, 11 uur.
Zeemeeuwen jun.-Haarlem d jun., 11 uur.

A aspiranten-competitie:
Zeemeeuwen-Sizo, 3 uur.
Heren van het eerste en tweede elftal, terremaf-

keuringen e.a. betreffende N.V.B.-wedstryden zul-
len voortaan bekend gemaakt worden bij den heer
W. Loos, Swaluëstraat 20.

A.s. Maandagavond 7.30 uur bestuursvergadering
ten huize van den heer C. Blu^s, Haltestraat 25.

LUXE DOZEN en MAPPEN DAMESPOST. Zowel
bedrukt aJs onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
ïtozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Normandie-Bar
•l
H

Vanaf £1 December a.s.
ledere avond en Zondagmiddag

| Groot-Badhuis

Zandvoort, tel. 81*1

Ferry en Jack
het bekende duo
(Het succes van de Lldo-Bar, Haarlem)

INTERNATIONALE LIEDJES
DANSEN. STEMMING.
Gewone prijzen

Kerstmandjes en
Kerststukjes

zijn een welkom geschenk voor de feestdagen

.HET BLOEMENHUIS"
HALTESTBAAT 65 (bij de Zeestraat) Telef. 2060

W* KLIJN Jr.
Leraar Boekhoqden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
aWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

Dames laat uw

mantel of mantelcostuum
maken bü een speciale Dames-Meer -
maker:

H. HALEWIJN
BOULEVARD DE FAVATTGE 20

SWIFT
damesschoenen

Schoenenmagazijn ALP. SPRENGCRS Grote Krocht 13, tel. 2106

Aangename Kerstdagen

Waldorp radiomet een

Kostverlorenstraat
Telefoon 2534

toestel

Radio Penaal
Gediplomeerd Techniker Erkend P.E.N.-installateur

Nu de

Radio - Centrale
nummer l

Want 's avonds kunt u de program-
ma's der Nederlandse omroepveroni-
gingen beluisteren!
(Eigen of huurtoestellen staan dan
buiten die ontvangst).

Contributie 50 cent per week

Zandvoortse Radio-Centrale
Koninginneweg 19 Telef. 2638

Stelt lïw bestellingen niet.
uit tot het laatst!
Het is vroeg donker en na 7 uur mag geen gedistil-
leerd m«er worden geleverd.

Brinks
Wijnhandel

GROTE KROCHT 28 - Telefoon 2654

HANDBALAFDE1ING O.S.S.
Secr.: P. v. Schuilenburg, Grote Krocht 5

Programma voor a.s. Zondag:
Dames: Zaanland-O.S.S., l uur.
Heren: O.S.S.-Olympia 2, 3 uur.
De dames hebben a.s. Zondag een heel belang-

Hjfce wedstrijd te spelen, dat is tegen Zaanland, die
momenteel bovenaan staat. Dames, de tanden op
elkaar, want het gaat erom.

Ook de heren moeten Zondag hun beste beentje
voorzetten. Niet zo mopperen, heren, maar spelen.
"Want we zyn een betere plaats waardig.

Nogmaals wijs ik erop, dat de training voor de
dames begint om half acht en voor de Heren pas
om kwart over acht. Maakt dus allen, dat ge op
tijd aanwezig zijt.

J.l. Woensdagavond was er een spelregelavond in
Haarlem. Spreker de heer R. v.d. Ley, voorzitter
T.C. van de B.H.C. Deze besprak verschillende spel-
regëls, die zeer van belang waren, daar er nog ver-
schillende handballeden zijn, die de spelregels nog
niet goed in hun macht hebben. Jammer was het
echter, dat wij wegens de verduistering niet tot
het einde konden blijven. Wrj hopen, dat de volgen-
«3e keer alle handballeden aanwezig zullen zijn, daar
er nog heel wat te leren valt.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

De jaaxiykse graatôwedstnjden van de K.T.K.
sullen nu plaats vinden op Zondag 26 Jan. 1941
voor dames en Zondag 2 Pebr. 1941 voor heren.
Beide dagen in het Zander-Instituut te Haarlem,
aanvangende 2 uur. Opgave hiervoor zo spoedig
mogelijk op de les of aan het secretariaat. Daar
wü voor de handballende gymnasten een vrije Zon-
dag zullen verzoeken, verwachten wy een grote
deelname. Dames en heren, stelt ons niet te leur!!

Evenals verleden jaar zuDen ook dit jaar de da-
«nes- en heren-oefenkorpsen van de K.T.K. weer
onder bevoegde leiding gaan oefenen. Dames en
heren, die er interesse voor hebben moeten zich
ao spoedig mogelijk melden.

De 30e jaarvergadering van de K.T.K. moet nu
in verband met de buitengewone omstandigheden
plaats vinden op Zondag 29 Dec., aanvang 10 uur,
bij Brinkman te Haarlem. Naast de zes stemge-
rechtigde afgevaardigden, kunnen ook belangstel-
lende leden de vergadering bezoeken, mits z}j zich
Uiterlijk Maandag 23 dezer bü het secretariaat mel-
öen.

In verband met de feestdagen (Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag) zullen de lessen van genoemde da-
gen verzet worden naar de volgende dagen:

Lessen van Woensdag 25 Dec. naar Vrijdag 27
Dec.: jongens van 3.30-4.30 uur; heren van 8.30-9.30.
Les van Zaterdag (meisjes) 28 Dec. naar Vrüdag
27 Dec. van 2-3.30 uur.

Les van Maandag (dames) 30 Dec. naar Vrijdag
3 Jan. 7.30-8.30 uur.

De overige lessen vervallen indien deze op een
feestdag vallen en gaan in het andere geval ge-
woon door.

3. C. G. O. B.
Onze Kerstwijdingsbijeenkomst is op 26 December

tweede Kerstdag in Alkmaar. Laten deelnemers per
trein zorgen tien voor negen in de hal van het sta-
tion aanwezig te zyn.

Ledenvergadering: Zaterdag 28 December, kwart
voor acht, Herenstraat 3. Inleider: Henk Keur. Pro-
za «n declamatie: Annie Paap en Rle Heidoorn.

VERKOOPT nu uw

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waarde!
bij H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

Met Kerstfeest op tafel

Tulbanden
Weihnachtstollen
Kerstkransen
van

M* J, BALK
HOGEWEG 27, telefoon 2989.

Voor de feestdagen:
Alle soorten GROENTEN en VRUCHTEN in blik
en flacon. - SINAASAPPELEN en MANDARIJNEN
voor de Kerstboom. - ZALM en SARDINES.
Alle soorten NOTEN, gepeld en ongepeld.
Verse TOMATEN.

Kemp's Fruithandel
Kerkstraat 35, telefoon 2452

| Nu het koud is
H geeft uw kinderen

l LEVERTRAAN
die nog geheel vrij is.

• Drogisterij J, C, A, Stijnis
l ORANJESTRAAT 7 - telefoon 2327
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„LIBELLE"
ook voor Kerstgeschenken

Zuiver wollen DAMES PULLOVERS -VESTEN en
COSTUUMROKKEN.
SJAALS in wol, zode en eeorgette, Dames-, Heren-
en Kinder-HANDSCHOENEN.
KERSTBOOM- en SIERKAARSEN.
LUXE PORCELEIN. GLAS- en AARDEWERK

GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

Dames- en herenkapsalon
B. VAN DER BIJL
HALTESTRAAT 32a - Telefoon 2092

Beide Kerstdagen gesloten.

Bloemenmagazijn „Erica"

KERST
GESCHENKEN

KERSTBOMEN
C. G. A. CASSEE, GR. KROCHT 9 - TeL 2301
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ONTVANGEN KLEINE PARTIJ

Robinsonschoenen
en

damessportmolières
Schoenhandel

| C. do Vries
Sl

„HAAR LAATSTE WIL"
Met dit toneelstuk, een blijspel in drie bedrijven,

kwam de toneelvereniging „Phoenix" Zaterdag j.1.
in Groot Badhuis op de planken. Dit blijspel had
een bezetting van niet minder dan 12 personen.

Alvorens de opvoering een aanvang nam, opende
de heer Hendriks deze avond, die een bijzonder ka-
rakter zou dragen, met een woord van welkom, in
't bijzonder aan burgemeester H. van Alphen, voor
ztfn aanwezigheid.

Een goede avond zou gegarandeerd worden en
dat is het ook geworden. Men heeft moeten lachen,
gieren en brullen en iedere rol op zichzelf was een
komische.

Als een zeer goed type noemen we allereerst de
heer Groen, kruidenier, gespeeld door den heer
Jan Weber, van het begin tot het eind speelde hij
zyn rol subliem. Wat is er om hem gebruld.

Kobus Snetselaar, slager, gespeeld door den heer
P. van Kleeff, was ook een rol die steeds de lacb-
lust bij de aanwezigen opwekte en die zeer goed
gespeeld werd; alleen beklaag ik het publiek, dat
vooraan in de zaal heeft gezeten, achterin de zaal
trilde zelfs mijn oorvliezen als dat „heertje" zijn
mond open deed.

Mevr. L. Weber-Roukens als Mevrouw Snetselaar,
deed in spel niet onder voor haar man en wist door
haar ruzieachtige manier van spreken goede scènes
te geven.

Mevr. A. Bleesing-Sevenstern had nu wel geen
jubileum-rol, maar toch een die er wezen kon; als
de vrouw van Groen, speelde zij ook een kostelijke
en vermakelijke rol.

Varensgezel Vierkant vertolkt door den heer P.
Herfst ging hem gemakkelijk af en ihet was alleen
jammer, dat lüj bU ernstiger gesprekken ztfn rol
als ruwe zeebonk liet varen en sprak als een be-
schaafd heer, dat was een gek gehoor.

De heer W. J. Geesink Jr. als Hans Alkema, let-
terkundige, speelde zijn rol op zeer rustige wijze,
evenals mej. H. Dhooge als Tilly de Veer. Hun spel
paste goed bij elkaar, wat in dit huis van ongenoe-
gen en ruzie goed tot uiting kwam. Alleen als er
gesproken wordt van „dikke" spekslager, moet hij
dat ook zijn.

De huisknecht Johan, gespeeld door den heer D.
de Zwarte en het kamermeisje Anna, gespeeld door
mej. A. Bleeslng waren ook rolletjes die het goed
deden en tot een goed geheel bijdroegen.

Als laatste, doch daarom niet mindere, noemen
we notaris Pennings en zijn beide klerken. Jansen
en Drop, respectievelijk gespeeld door de heren HJU
Dhooge, C. Schut en T. Dhooge. Deze rollen werden
ook zeer verdienstelijk gespeeld met Drop als ko-
mische figuur.

Tijdens de pauze had een huldiging plaats van
mevr. A. Bleesing-Sevenstern.

De heer K. Visser, voorzitter van het comité der
samenwerkende toneelverenigingen ter plaatse bood
de jubilaresse een mand prachtige bloemen aan en
sprak de wens uit, dat zij nog vele jaren een sier-
raad voor het dilettantentoneel mocht blijven.

Burgemeester Van Alphen huldigde mevr. Blee-
sing in dezelfde sfeer als het toneelstuk, en bracht
op geestige wijze naar-voren wat de naam Bleeslng
voor Zandvoort als reclame betekende. Een mooi
bouquet orchideeën mocht zjj in ontvangst nemen.

De heer H. L. Dhooge huldigde mevr. Bleesing
als voorzitter-regisseur van „Phoenix" en noemde
haar „een ware dilettante des woords" en bracht
haar hulde 'voor wat zij in die 12y„ jaar voor
„Phoenix" had gedaan. Bloemen en een geschenk
werden mevr. Bleesing aangeboden. Ook van den
heer G, Kiefer had mevr. Bleesing een bloemen-
mand in ontvangst te nemen.

Als slot van de avond werden woorden van af-
scheid gesproken tot den heer en mevr. Hendriks, die
Zandvoort gaan verlaten. Steeds heeft de heer Hen-,
driks zijn beste krachten voor de vereniging gege-
ven en zal „Phoenix" ook de gezellige repetitie-
avonden bij mevr. Hendriks thuis missen. De heer
HendriKs werd het ere-lidmaatschap aangeboden
en ontving ook bloemen en enige boeken.

De heer Hendriks dankte voor de, vriendelijke
woorden tot hem gericht en zei 'hetgeen hu voor
„Phoenix" deed, hij ook te dariken had aan de goe-
de- leiding van den heer Dhooge als regisseur der
vereniging. Ger ten Bach,

„DE DUISTERE GAST"
Tot besluit van de eerste serie toneelvoorstellin-

gen geeft de toneelvereniging „Op Hoop van Zegen"
op Zondag 5 Jan. a.s. in „Groot Badhuis" haar
eerste -uitvoering.

Opgevoerd zal worden het blijspel „De duistere
gast" i» vier bedrijven door Henk Bakker.

Reeds vanaf heden zijn plaatskaarten te ver-
krijgen bij de volgende adressen: W. Chr. Hildering,
Kerkstraat; P. Herfst, Oosterparkstraat 37 en W(j
alle leden.

Wij raden u aan nu reeds Zondag 5 Jan. vrij] te
houden, daar het een genoeglijke avond zal worden.

Haltestraat 55, telefoon 2851
Ie klas reparatie-inrichting
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Bestel tijdig Uw
VISITEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij

Voor de feestdagen:

FAZANTEN, TAMME KONIJNEN enz.
Geen duinkonijnen voor de feestdagen voorradig

WILDHANDEL D. VISSER
Haltestraat 34 - Telefoon 2025



O e b o r e n :
JAN HERMAN

Zoon van
S. WEBEB.
L.M.WEBER-
BCHOMWEBT.

Zandvoort, Kl.Krocht 3rd
17 December. 1940

Tjjdelijk: Dlaconessen-
liuis, Haarlem.

Inplaats van kaarten
V e r l o o f d :

DINY FBANSSEN
JAN VAN DIJK

'Brederodestraat 88 Zand-
voort.
Anna van Buerenstr. 141,
«Jen Haag.
35 Dec., Ie Kerstdag

Geen ontvangdag.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen.
Overduin, Bred.straat 171

V e r l o o f d :
ALI WAAGENAAR

REINDERT JAARSMA
.Zandvoort, Zeestraat 47
.Amsterdam, Willardstr. l

18 December 1940.

TE KOOP GEVRAAGD:
omgeving Haltestraat —
Zeestraat;

BURGERHUIS
liefst met tuin voor of
achter. Br. mee prtjsopg.
en belastingen ond. no.
41254 bui-. v.d. blad.

Wegens vertrek zoek ik
voor myn prima meisje,
20 jaar,

GOEDE BETREKKING
in kl. gezin. Uitstekend
met alle werkzaamheden,
op de hoogte.
Br. bur. Zandv. Courant,
ond. no 41251 (in de bus)

TE KOOP:
KACHELHOUT

ƒ 40,— de ton. Te bevr,:
Zuiderstraat 12A

BIEDT ZICH AAN:
NET PERSOON,

voor alle voorkomende
werkzaamheden. In het
bezit van een bakfiets.
J. Kraaijenoord, Noorder-
straat 51.

TE KOOP: nieuwe por-
taWe SCHRIJFMACHINE
Byzonder aanbod.
Hogeweg 74.

TE KOOP AANGEB.:
dubbele houten vogelkooi
luidspreker met radio-
onderdelen, gummi kap-
laarzcn mt. 38, nieuw,
zwartlederen schaatsen-
schoenen mt 38, pr goud-
Ieren damessch. mt. 37.
Haarlemmerstraat 94.

Net meisje gevraagd
•voor kantoorwcrkzaamheden bij A. van der Mij e
& Zn, Pantoffelfabriek, Schoolstraat 2.

Ned. Protestanten Bond Gebouw Brugstraat 15

KERSTPROGKAMMA
MAANDAG 23 DEC. n.m. 3.30 uur: Kerstfeest

voor de kinderen van de Zondagsschool.
WOENSDAG 25 DEO. Ie Kerstdag: Vroegdienst

VJn. 7.30 uur: Kerstspel door de J.G.
Kerstdienst n.m. 3 uur: Dr. W. Banning van
Bentveld. Zang van Credo Canto.

DONDERDAG 26 DEC. V.m. 10.30 uur: Kerst-
dienst voor de kinderen.

Gemeente Badhuis, Grote Krocht 10
In verband met de

komende feestdagen is het badhuis de
volgende dagen geopend:

Maandag 23 December: 9.30—12; Z—5; 6—8
Dinsdag 24 December: 9.30—12; Z—5; 6-S
Dinsdag 31 December: 9.30—12; 2—5; 6—8

De directeur.

Kerstmis 1940. Een gezellige,
intieme, huiselijke Kerstweek
met een prima Radio! Wij
kunnen daarvoor zorgen,
door nog snel een Philips
op proef te installeeren.
Wacht niet. Laat ons zoo
spoedig mogelijk weten,
wanneer wij kunnen komen
spreken.

N.V. HEES & Co
Haarlem.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

(extern), goed kunn. ko-
ken en. zelfst. werken. Sa-
laris ƒ 25,- p. maand.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukker;]
ond. no 41252 (in de bus)

Betaling reeds

VANAF f lr PER WEEK
Inlichtingen bij onze vertegen-
iroordiger voor Zandvoort:

H« Hildering
KERKSTRAAT 23 - Telef. 2107

BIEDT ZICH AAN:
NETTE JONGE VROUW
voor 't oppassen van kin-
deren, 's middags zowel
als 's avonds, ook Zond.
Adres te bevragen bur.
v.d. Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

REPARATIE van alle
soorten KANTOORMA-
CHINES. - Uit voorraad
leverbaar alle soorten
,Carbonpapier en Schrijf-
machinelinten.
Hogeweg 74.

•WEGGELOPEN:
RODE KAT.

Tegen beloning terug te
bezorgen: Kostverloren-
straat 120.

TE KOOP l paar bruine
DAMESLAARZEN

met ritssluiting, maat 40,
tegen elk aann. bod.
Adres te bevragen bur.
v.d. Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij.

TE KOOP GEVRAAGD:
SOMDE HUIZEN

Br. m. uitvoerige inlich-
tingen, grond- en straat-
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
lasten oneer no. 41253

TE KOOP: -
ZUINIG
VULKACHELTJE

met pijpen.
Van Spejjkstraat Ihuis

P. Schipper koopt
gedeeltelijke of gehele inboedels

Net gedragen Heren- en Bameskleding.
haarden, kachels, fornuizen en vaste wastafels,
hotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prijzen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedels op billijke condities.
Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
schikbaar.
Dageiyks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort , Telefoon 2292

CHR. JONGEMANNENVERENIGING
Deze week hebben we weer een uitgebreid pro-

gramma: Zaterdagmiddag 21 Dec. zal in Amster-
dam een grote werkvergadering gehouden worden,
die gepresideerd wordt door den Bondsvoorzitter
Dr. G. P. van Itterson uit den Haag. Sprekers zijn
de beide secretarissen H. Gordeau en M. C. Fallen-
tin over: „Onze organen" en „Wat onze hand vindt
om te doen".

Zaterdagavond is een conversatieavond, terwijl
we Zondagmiddag de traditionele Kerstwijding knj-
gen, ditmaal georganiseerd door de Prot. Chr. Jeugd
Federatie.

ESCORTEDIENST.
In verband met enkele gebeurtenissen, die de

vorige week plaats vonden, heeft het bestuur beslo-
ten, de dienst tydettjk op te heffen. Het publiek
"wordt dus verzocht, voorlopig de hulp van de Es-
•cortedienst niet in te roepen.

JBANDV. TONEELVERENIGING „DE SCHAKEL"
In de laatst gehouden Bestuursvergadering van

•de Zandvoortse Toneelver. „De Schakel" is tot se-
cretaris benoemd de heer C. J. Brmjnzeel, Halte-
•straat 6, telef. 2838.

ZONDAGSSCHOOL NED. HERV. GEM.
Alle kinderen der Zondagsschool worden Zater-

dag 21 December om 16.30 uur in de Wilhelmina-
school, alsmede op Zondag om 12.15, in de kerk,
•verwacht.

Willen alle ouders hieraan medewerken?

"ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf S et
•OPBERGMAFPEN 15 cent.
"Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Itozcnnobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

UW POP ZIEK?
Dan naar" de POPPENKLINIEKl

voor poppenreparatie •

Akkers- Vasterman
Ged. Oude Gracht 50, Haarlem
(Tussen Verwulft en Postkantoor) Telefoon 16984
By bericht aan Parallelweg 43 alhier, worden repa-
raties gratis afgehaald en bezorgd.
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Wie smullen wil
met de Kerstdagen
bestelt bij Keur
Gebr. Kalkoen, Gans of Haas,
per hele, halve of kwart.
Zalm, Garnalcn en Huzarcnsla.
Pudding per portie.
Verzorgde Sandwiches.

C» Keur Jr*
Zeestraat 51, tel. 2023

Dameskapsalon TO DE JONG
Dames, Nu de feestdagen weer aankomen, heeft U
graag

EEN VERZORGD KAPSEL
Laat U dan Permanenten met het

allernieuwste toestel:
DE WELLA JUNIOR DE LUXE

Ook onze stroomloze Permanent- geheel compleet ƒ 1,95.
STATIONSSTRAAT 14 TELEFOON 2371
Bespreekt vroegtijdig voor de feestdagen, het voor-
komt teleurstellingen.

Â DONKERE DAGEN VOOR KERST!

£ Bij ons vindt U vele lichtpunten

Y Ruime keuze:

Japonnen
Swingrokken
Gegarandeerd zuiver wol

Grote collectie: Bames-pullovei's
Wollen sjaals
Bordimrkleden
Zakdoeken

Motie- en
Sporthuss
ZEESTRAAT 18
Telefoon 2-7-3-8

Keuze in ZO soorten dameskouseii
vanaf 49 cent.

De

Korsthroden
en

K&rstkransGn
die wy U leveren, zyn ook mt nog:

S.v.p. vroegtijdig bestellen.
Tel. 2820

de vanouds bekende

RINKEL-kwaliteit
Besteedt Uw A-AA-bon en doe dit voor 31 December bij
KLEDINGMAGAZIJN Fa. v. HENSEN

GEDBPLOM. COTJPETFR - BONTWERKEN
EN MODERNISEREN
GROTE KROCHT 23 - TELEFOON 2574

gpBf?- Ook voor reparaties, oppersen en veranderingen "*Mi
SOKKEN - BRETELS - HANDSCHOENEN. HOEDEN alle maten.
LEREN JASSEN - WOLLEN JEKKERS, ook grote maten.

WINTEKMANTELS met bisan- en molkraag-.
Nog prima stof en oude prijzen.

WINTERJASSEN - REIS-TJLSTERS in org. Eng. stoffen.
Ook in zwart en blauw - prijzen van ƒ 22,— tot ƒ 75,00.

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Het Zandvoortse publiek
wordt beleefd verzocht*

ZO VROEG MOGELIJK hun inkopen te doen
en vooral ZO MIN MOGELIJK aan te dringen
op BEZORGING BIJ AVOND.

Vooral dit laatste is een zeer groot bezwaar
bij winkeliers en kan bezorging, vooral bij
donkere avonden, ONGELUKKEN en SCHADE
met zich meebrengen.

De georganiseerde Middenstand Zandvoort

Voor de feestdagen
heeft DE WAAG een keur van

nuttige geschenken!
Ruime keuze in:

OVERHEMDEN, DASSEN, SHAWLS, SOKKEN,
BRETELS, SOKKENHOUDERS.
ZIJDEN DAMES ONDERGOEDEREN.
TAPELLAKENS, SERVETTEN, THEEKLEDEN',
BEDJASJES, ONDERBLOUSES, KOUSEN,
BORDUURGOEDEREN,
PEIGNOIRS, PYAMA'S.

Voordelig - gesorteerd en prima kwaliteiten.

Bovendien btf ƒ 20 bons ƒ l,— aan goederen terug.

Manufactarenmagazjjn

ft' WA
Haltestraat 40, telefoon 2087

EENS KLANT BLIJFT KLANT

ft ML ft V • IS^mL van Amusementsvereniging

T O B-N l E T"„
op 2e Kerstdag van 7 — 11 uur in huize

Band „THE MARIVTON DEVILS"
Verder Prijsdansen om de „Tob-nIet"-Kerstkrans.
De Tob-niet-kerstboom is ook aanwezig,

Optreden van „THE HOT RASCALS"
r>e prüzen-zijn zo laag- mogelijk gesteld.
Leden ƒ 0,30 op vertoon van Diploma en niet-leden
ƒ 0,60.

NU een Kerstgeschenk, waar
het heele gezin dag in dag
uit plezier van beleeft. NU
een NSF-radio1 Muzikaal
genot van den eersten rang,
ontwikkeling en ontspan-
ning! Kom bi| ons de NSF
Serie zien l

Radio Techn. Dienst.
J. K. FEENSTRA

Philips en
N.S.F. Radio
Gramofoonplaten
•

RADIO-SERVICE

Speciale reparatie-inrichting
Alle soorten Lampen,

Verhuur van Versterker-installaties.

Lampen worden gratis doorgemeten.

Radio technische dienst

J. K. FEENSTRA
HALTESTRAAT 57

Telefoon 2065

Door aanschaffing van een nieuw gascomfoor kan
men reeds

a 20 procent bezuinigen
op het gasverbruik

Laat nog heden uw comfoor nazien.
wy hebben thans nog een grote collectie comforen.

l-vlams vanaf
2-vlams vanaf
Gasfornuizen vanaf

f 6,55
f 13,25
f 79,50

't VERKOOPBUREAU
van Qasapparaten,

P. H. Terol, Grote Krocht 19, tel. 2558
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Komt gas op de bon? Géén nood 11
Wij hebben een ruime sortering

Fornuiskachels
Salamanderkachels
waar U ALLES IN KAN BRANDEN ! HALTESTRAAT 1, TELEFOON 2735

Particuliere Centrale Keuken
Kostverlorenstraat 58

(Bennoheim) hoek Koninginneweg

MENU VAN DEZE WEEK:
Dinsdag RODE KOOL met haché
Vrijdag ZUURKOOL

25 et per liter verhoogd met l et omzetbel.
Per 2 liter moet l vleesbon (geen vetoon)
worden ingeleverd — l Vleesbon geeft echter
recht op 2x1 maaltijd op verschillende da-
gen (v. alleenst. pers.)
Thuisbezorging 10 et per gezin.

Gelieve" te' bestellen:
Zaterdag van 10-12. Uiterlijk Maandag van
10-12 uur.
Bestellingen worden ook aangenomen bij
A.v.d.Vliet, Brederodestr.46 en bovenst, adres
Afhalen en thuisbezorgen van 12-1.30 uur.

• | N.B. - Vanaf Donderdag 19 Dec. is de
>j keuken verplaatst naar Gasthuisplein 16
, j,Vi (voorheen brandspuithuisje)

Inboedels
Wanneer U hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
te verkopen, dan Is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prijzen. Overal te ont-
bieden. Telefoon 2164.
Koopt ook gehele of gedeeltelijke Pension, en
Hotel-inventarissen.

N*V. S» Waterdrinker
GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Zondag 22 Deo. 10.30 uur: C. A. P. ,van Stipriaan
Luïscius, hulpprediker.

nam. 3 uur: Kerstfeestvoorbereidingsdienst met
de leden der verenigingen, aangesloten bij de Prot.
Chr. Jeugd Federatie.
Aerdenhont:

v.m. 10.30 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORM. KERK JN HERSTELD VERBAND
Brederodestraat 31

Zondag 22 Dec. 10 uur: Ds. J. ter Sohegget.
Woensdag 25 en Donderdag 26 Dec. 10 uur:
Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK.
Jullanaweg hoek Emmaweg.

Zondag 22 Dec. 10 15 uur: Dr. N. A. Waaning.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw jSrugstraat 15.

Zondag 22 Dec. 1030 uur: Ds. J. M. de Jong van
Amsterdam.

Zondagsschool van 12-1 uur.
Woensdag 25 Dee. Ie kerstdag: vroegdienst 7.30 u:

Kerstspel door de J.G.
nam. 3 uur: Kerstdienst n.m. 3 uur: Dr. W. Ban-

ning van Bentveld. Zang van Crede Canto.
Donderdag 26 Dec. 10.30 uur: Kerstdienst voor

de kinderen.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de- Oude

Bewaarschool aan de Duinweg.
Spr. Joh. H. van Oostveen en J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE
Zaterdag 21 Dec. einde v.d. Sabbath 6.18 uur.
Vrijdag 27 Dec. aanvang v.d. Sabbath 5.00 uur.
Zaterdag 28 Dec. einde v.d. Sabbath 6.24 uur.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30 uur; Leeroefening

half twee en Middagdienst kwart over twee.
Bespreking van kerkelijke zaken: Zeestraat 40.

Loefhoeck
BOULEVARD DE FAVAUGE

Zaterdag, Zondag en
beide
geopend

m l E P V A M EGEREN
D a m e s kap ster
aan huis te ontbieden

BUBG.BEECKMANPLEIN 5 PLAN NOORD

Verduisterings-
gordijnstof

Vrü van punten, geen extra vergunning nodig!

Balledux' woning-inrichting
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 13, TELEFOON 3596

HBlHHHHSESSEHHBEHHfflHHnaEEEHHSBHS

100

• heeft ruime keuze in:
KERKSTRAAT 7

GESCHENKEN g
ARTIKELEN H
BOOMVERSIERING g
KAARSEN B

S- GOUDA KERSTKAARSEN, per pak 3 et
n

S ADO- EN NOO1TGEDAGT-SPEELGOED g
BOEKHANDEL - LEESBIBLIOTHEEK B

n Postzegels voor verzamelaars.

VISITEKAARTJES met enveloppen. Zowel bedrukt
als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozeimobclstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

U hebt het zelf
in Uw hand!

Avonden van thuis zitten ...
U hebt het in de hand, om
daarvan muzïek-festijnen te
maken. Kom bij ons eens
hooren, hoe zuiver, rustig en
krachtig de nieuwe Ph i l i ps
toestellen zijn. Mei woorden
kunnen wij U den vollen
toon, de gemakkelijke bedie-
nmg, de groote selectiviteit
niet beschrijven Daarvoor
moet U eens bij ons aan-
komen, dan wordt U nog
enthousiaster, dan wij zelf!

De Goedkope Amsterdammer
Henk Schuilenburg

Grote keuze in
KERSTBOOM-

VERLICHTING
en reservelampjes

Koopt één van onderstaande artikelen en
Uw huls Is een stuk rijker !

Schemerlampen
Wand- en pianolampjes
Leeslampen
Stofzuigers
Electrische strijkbouten
Eleetrische theelichtjes
Erres en Mende
radiotoestellen, enz.

Een pracht sortering

luxe artikelen en
electrische m er k-k a c hè l s
ALS KERSTGESCHENK

M O D E R N E
L A M P E K A P P E N
vanaf f 3,75

Alleen bü de
Goedkope

--- HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974
Tevens eerste klas Reparatie-inrichting.

vindt U in het

Nuttige
Kerstgeschenken
L het

KOOPJESHUIS
Onze sortering CORSETTEN en BUSTEHOUDERS
is zeer uitgebreid. — Puntvrij.

KERKSTRAAT 32-34, TELEFOON 2391

Mevr, Beatrix Noljora Treurniet
PIET HEINSTRAAT 7

Lerares in zang en viool
Diploma's Conservatorium, Amsterdam.
Geeft ook

piano- en ensemble-lessen
Billijke condities.

ELECTRÏCITEIT
OP ELK GEBIEDl

Telefoon 3201
Burgemeester Engelbertsstraat 9

U hebt een schrijf machine nodig?
Ver te reizen is dan overbodig
Want waarom zou U ver gaan. lopen

Wanneer U 't gewenste in Zandvoort kunt kopen?
Even een wandeling naar de Hogeweg

En op no, 74 koopt U een machine
zonder pech!

ALGE M. NEDERLANDSE
BOUWARBEIDERSBOND
Afdeling Zandvoort

Ondergetekende maakt hiermede bekend,
dat zij die de a.s. Kerstdagen niet werkloos
zjjn, op

Maandag 30 December
's avonds van half 8 tot half 9 in totaal

12 stuks

VACANTIE-BONNEN
KUNNEN VERZILVEREN

Dit zal geschieden in „ONS GEBOUW",
Bi-ugstraat 19.

P. R. Bisenberger, penningmeester.

V E I L I N GVoor de eerstvolgende
kunnen nu reeds dagelijks goederen Ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van Inboedels.
Bfflüke condities.

Veilinggebouw „De Witte Zwaan"
GROTE KROCHT 20 TELEF. 2164

Maandag en Dinsdag
Erwtensoep met WORST
Bon 103 en 12.

VAN RIJN
Stationsstraat 17a
Telefoon 3105

HALTESTRAAT 46

Wacht niet
tot wö uitverkocht ztfn!

Elastieken kousen
Warmwaterzakken
Verplegings-

artikeien
NU NOG in
grote sortering!

DROGISTERIJ

L, B L A A U B O E R
TELEFOON 3392

Ruime keuze Kerstgeschenken

't Baityhuis
GROTE KROCHT 5a

2] 't Adres voor:

Wol en handwerken
Babygoederen

•••••••••••••••••••••••••••••w

ptakt u vu tt o tanen
en haalt Uw toewijzingen,
billijke condities.

Helmersstraat 21
Telefoon 2210
Van half 10 tot half zes.

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Het van ouds bekende adres
ter plaatse.

Belast ztch met het veilen van gehele en gedeelte-
Jil'ke inboedels. Ook Inkoop van goederen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen voor de volgen-
de veiling.

Privë-adres: Haltestraat 32a

BIJ KERSTFEEST
behoort een smakelijke maaltijd

Haal daarom uw

groenten, fruit en
aardappelen

jij het van ouds bekende adres:

Fa* V.H. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889.

Rollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 meter
grove en fijne kwaliteit, ƒ 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat. hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

To huur of te koop
1. ONGEM. VRIJ HUIS, gelegen Paradijsweg

per week ƒ 5,—
2. ONGEM. VRIJ BOVENHUIS Schoolstraat,- bev_

4 kamers, keuken, groot balcon, p.w. ƒ 3,50
3. ONGEM. VRIJ HUIS, centr. dorp, p.w. ƒ 6;—
4. ONGEM. BOVENHUIS, l min. van spoor,

per weex ƒ 5,—
5. ONGEM. VRIJ HUIS, l min. van spoor

per maand ƒ 24,59
6. ONGEM. VRIJ HUIS. Huurovername, nieuw-

bouw, gelegen Westerparkstraat, met en zon-
der garage.

7. .ONGEM. VRIJ HUIS, Brederodestr., duinztfde
per maand ƒ 42,50

8. ONGEM. VRIJ BOVENHUIS, Zeestr., keus uit
drie, prijs ƒ 27,50

9. ONGEM. VRIJ -BOVENBXTIS, 4 kamers, keu-
iken, bad, gr, zolder, per week ƒ 5,50

10. ONGEM. VRIJ BOVENHUIS, Haltestraat, bev.
5 kamers, keuken, per maand ƒ 26,—

11. ONGEM. VRIJ HUIS, nieuwbouw, wegens ver-
trek 'huurovernaroe, l min. van spoor.

12. GROTE GARAGE, centr. dorp, p.m. ƒ 15,—
13. KLEINE GARAGE, centr. dorp, prijs zeer bill.
14. WINKELHUIS, Haltestraat, prijs billjjk.
15. GROOT HUIS, voorheen groot pension, hutu-

nader overeen te komen.
16. VRIJST. VILLA, Brederodestr. duinz;Jde, Ook

te koop. Prijs bilhjk.
17. VRIJ HUIS. Huurovername, Brederodestraat,

duinzüde, psr maand ƒ 45,—
18. Huurovername VRIJ BEN.HUIS, 4 kamers,

keuken, bad, gr. zolder, pjn ƒ 27.50-
19. VRIJ BOVENHUIS, bev. 4 kamers, keuken,

bad, gr. zolder, per maand ƒ 27.50-
WINKELHUIS, Zeestraat met veel bergruimte.20.
huur billijk.

Huizen te koop voor geldbelegging. Alle verhuurd..
Inlichtingen bij:

Ma&elaar W. Paap
ZEESTRAAT 14 - Telefoon 2965.
Agent van de Haarlemse Brandverzekering My._

Solide Maatschappij, Biliyke premie.
Vraagt zonder verplichting ons eens de premie.

R BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28, Telefoon 2112 en,
HALTESTRAAT 62a - Telefoon 3390

VOOR DE KERSTDAGEN
VOORHANDEN:
Alle soorten rode en witte Zalm, alle soorten Sar-
dines, Kreeft, Krab, gerookte Paling en gerookte
Zalm in blik, gebakken Bokking in blik. Bismark-
haring, echte nieuwe Hollandse haring in blik.
Zure haring en Rolmops in glas, Paling in gelei,.
Mosselen in zuur en gelei, enz. enz. Te veel om alles
op te noemen. Wel duur, maar lekker.
Alle soorten walnoten, Hazelnoten, Amandelen,.
Kastanjes. — Alles wordt aan huis bezorgd.

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook in t
bekende Sigarenmagazijn van

C. J. B A K K E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —

1ste KLAS FABRIKATEN.

OSMAN
IAKT
l ETER
r ANKET EN OOK

. ERSTKRANSEN
7ERSTSTAVEN
ERSTTAARTEN
EKSTFUDD1NGENT
ERSTKRANSJES
ERSTCAKE

l ERSTBROOD -
lERSTGEBAKJES

PEUT FOTJRS, WEIHNACHTSTOLLEN, ENZ.

Banketbakkerij Bosman
KERKSTRAAT 33 - Telefoon 2126

KERSTBOMEN
-vanaf l m—4 m.

Tevens tamme konijnen
ƒ 1,20 per pond (schoon)

GROENTEHAL

A. VAN STEIJNEN
GROTE KROCHT 29 - Telefoon 2770

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

3? Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood. Tel. 2891

Boterhamworst
Kips Leverworst
Tongeworst
Bloedworst
Leverworst

Schouderham
Rauwe Ham
Osserookvlees
enz. enz.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT O P G E R I C H T IN 1 8 9 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bü vooruitbetaling te voldoen:
roor Zandvoort, per Jaar ƒ 1,00
bulten Zandvoort, per Jaar : ƒ 2.00
Afzonderlijke nummers ƒ 0,lu

Giro no. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvcort

A D V E R T E N T I E N :
van 1—9 regels ƒ 1,85 elke regel meer f 0,20

By contract en in de badgastenUJst speciaal tarief.
Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0,80

Bureau: Achterweg l - Telefoon 2185

TERUGBLIK IN HET OUDE JAAR
Wanneer een lange weg is af te leggen en we

besluiten een etappe van de reis door enige rust te
nemen, dan komt bjj ons de neiging op om even
een blik achterwaarts te slaan op de weg, die ach-
ter ons ligt. Dan overdenken we even al hetgeen
we tijdens het laatste gedeelte van onze tocht heb-
ben medegemaakt en ervaren, en dan kunnen we
tot een conclusie komen: of onze tocht tot nu toe
geslaagd is of niet.

Zo is het ook telkens weer 'bij de j aar wende het
geval. Zodra het jaar ten einde is, dan zetten wij
ons even neer om een terugblik in het bijna ver-
streken jaar te werpen. Dan overdenken wij in een
kort bestek, hoe het jaar voor ons is geweest.

Het is te begrijpen, dat onze terugblik ditmaal
niet dan zeer somber zal zijn. Een rampjaar ligt
achter ons. Een jaar, dat niet licht uit de herinne-
ring van het tegenwoordige geslacht zal worden uit-
gewist; een jaar, dat in de annalen der Nederland-
se geschiedenis zwart omlijnd zal worden aangete-
kend.
• Sinds meer dan een eeuw heeft het Nederlandse
volk geen oorlog meer gekend. Sedert de vrijheids-
oorlog in 1815 heerste er vrede in Nederland. Se-
dert we het Franse juk van de schouders hadden
geworpen, leefde ons volk gedurende byna 125 jaren
in rust en vrede. En niemand kon in het begin van
dit bü'na achter ons liggende jaar vermoeden, dat
het jaar 1940 van zo grote betekenis zou worden
voor het Nederlandse maatschappelijke, economi-
sche en staatkundige leven. Wel waren er sombere
wolken aan de horizon, toen wij het nieuwe jaar"
begonnen, doch wjj wisten, dat deze oorlog niet
ons betrof, dat het slechts ging tussen twee wer-
reldheerschappijen, tussen die van het Britse en
het Duitse Kijk.

Bovendien hadden wij een tot de tanden toe ge-
wapend leger, een luchtmacht en een vloot. Onze
mannen waren al maanden gemobiliseerd: Neder-
land was paraat en zou. zich tegen iedere aanval,
van welke zijde die ook mocht komen, verweren.
Doch daaraan geloofde vrijwel niemand, gedachtig
aan 5e ervaringen van '14-'18. Nederland zou ook
ditmaal wel buiten de oorlog blijven.

Het is anders gelopen. Als een reusachtige storm-
vloed kwam de oorlog op die, rampzalige tiende
Mei over ons land. En in tijd van vijf dagen was
het Nederlandse leger, waarvan men zo hoog had
opgegeven, onder de _voet gelopen en in die tijd
bleek, dat zelfs de onvolprezen waterlinie niet in
staat was om het machtige Duitse leger te weer-
nouden. Men ging niet dóór de linies, men ging er
langs of er overheen. Nederland bleek niet bij
machte krachtdadig het hoofd te bieden: het moest
bukken.

Sedert de 14de Mei is het Nederlandse volk een
overwonnen volk. Een vreemde macht houdt het
land thans reeds meer dan zeven maanden bezet.
Wij hebben ons te richten naar de bevelen van
den bezetter.

Dat is geen schande. Zij, die de bezetting van
ons land als zodanig beschouwen, vergissen zich en
bedriegen zichzelf. Wij hebben ons land niet maar
voetstoots overgegeven, zoals bijvoorbeeld Denemar-
ken. Wij hebben er voor gevochten en de duizend»
graven van onze dappere soldaten zullen te eeuwi-
gen dage de stille getuigen' zijn van het verwoede
verweer, dat onze jonge kerels hebben gegeven. Vijf
dagen heeft de strijd slechts geduurd, doch duizen-
den jongemannen hebben hun leven in die korte
spanne tyds moeten geven. Zij deden hun plicht en
als een goed vaderlander zijn zij gestorven. Hun
nagedachtenis pal .telkens! weer opnieuw geëerd
worden en aan het einde van dit jaar denken wij
met deernis aan die vele oorlogsslachtoffers, aan
die weduwen en wezen, aan die va-ouwen, wier man-
nen, aan die moeders, wier zonen voor het kleine
Nederland zyn gevallen. Hun strijd is niet te ver-
geefs geweest. Het Nederlandse volk gedenkt in stil-
te aan het einde van het jaar aan hen, die hun
leven gaven voor land en volk.

Nog korte tijd rest ons en het jaar 1940 zal weer
tot het verleden behoren; een nieuw jaar zal aan-
vangen en we zullen opnieuw beginnen driehonderd
vijfenzestig dagen te doorworstelen, misschien met
nog minder moed en nog minder hoop, dan we 1940
zijn begonnen.

Inderdaad is er weinig grond tot vreugde aanwe-
zig. De toekomst is nog donker en zwart als de vele
lichtloze nachten, die er achter ons liggen. Wie
vermag er hoopvol een blik in deze toekomst te
werpen? Wat zal zij ons Nederlandse volk brengen?1 En toch, zonder hoop mogen wij het nieuwe jaar
niet ingaan. Troosteloos ziet het nieuwe jaar er
inderdaad voor ons uit. Doch dat wil niet zeggen,
dat het opnieuw een rampjaar voor ons zal zijn.
Dat wil immers nog in het geheel niet zeggen, dat
Met jaar 1941 ons niet de vurig verlangde vrede zal
brengen. Wat kan er in een jaar niet veel gebeuren?
Het jaar 1940 is er, dunkt ons, toch wel het beste,
— of slechtste zo men wil — bewijs van.

Men verlieze daarom de moed niet. Nog is de toe-
stand verre van rooskleurig en het zou dwaasheid
zijn, dit te verbloemen. Nuchter en waar, dat is ook
de plicht van de pers. En nuchter en waar trachten
wij zoveel in ons vermogen ligt, te zyn.

Doch het is eveneens onnodig, elkander het leven
zwarter voor te spiegelen dan het in werkelijkheid
is. Wel is ons land bezet, doch de verschrikkingen
van deze geweldige titanenstrjjd gaan thans voor
het grootste gedeelte langs ons heen. De brand-
haard van deze krijg is gelukkig niet meer in ons
land. Ons land is op het moment geen slagveld
meer. En dat moge ons althans tot dankbaarheid
stemmen. En wij spreken de wens uit, dat het zo
in het komende jaar zal blijven. Het Nederlandse
volk is een vredelievend volk, altijd geweest. Daar-
om is het onze vurige wens, dat het nieuwe jaar
de zo zeer begeerde vrede zal mogen brengen.

En daarmede zouden wij dit laatste artikel van
dit jaar willen besluiten. Een jaar vol met ver-
schrikkingen, ligt al weer achter .ons. Een nieuwjaar
eal weldra zijn aangebroken, eeri jaar, waarvan wrj
niet weten, wat het ons zal brengen. Doch het'is
onze plicht, om het nieuwe jaar vol nieuwe moed
in te gaan, vertrouwende op de toekomst, een toe-
komst, die ook veel schoons voor ons volk in zich
verborgen kan hebben.

En dan is er nog één troost, een machtige troost.
Heel het leven der mensen ligt in één hand: Gods
hand. Beeds eerder schreven wy het: elkander niet
loslaten en zeker niet in deze moeilijke tijden; dat
is belangrijk. God niet los laten; dat is belangrijker
en het allerbelangrijkste is, dat wij mogen geloven,
dat God ons niet loslaat, onder welke omstandig-
heden we ook mogen verkeren.

En dan ervaren we de diepe betekenis van de
woorden van den bekenden dichter Staring:

Uit nacht rijst morgenrood,
het leven uit de dood.

Dit moge ons een troost en een steun zijn voor het
nieuwe j aai-, zelfs al weten wij niet, wat dit nieuwe
jaar in deze donkere dagen ons zal brengen. Wan-
neer die troost ons kan sterken, dan zullen wy on-
danks al de narigheden van deze tijd, in staat zijn,
om vol vertrouwen een nieuw jaar te beginnen!

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van
ZANDVOORT, maken bekend dat voor elk
kind hetwelk deelneemt aan de

gemeentelijke kindervoeding
(welke op 7 Januari 1941 aanvangt), eenmaal
in de vier weken moet worden ingeleverd:
één geldige bon van de boter- of vetkaart
en één bon voor een rantsoen rijst.
Deze bonnen kunnen uitsluitend worden in-
geleverd op Zaterdag 4 Januari 1941 en
Maandag 6 Januari 1941, telkens des mor-
gens van 10 tot 12 uur in „Ons Huis" Dorps-
plein.

Kinderen voor wie*'deze bonnen niet
tijdig zijn ingeleverd kunnen niet
tot "de eetzaal worden toegelaten.
Zandvoort, 24 December 1940.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,

De Burgemeester, VAN ALPHEN.
De Secretaris, W. BOSMAN.

KINDERVOEDING.
Mevrouw Van Alphen verzoekt ons mede te delen

dat het uur van schoolkindervoeding in „Ons Huis"
vastgesteld is op 12.30 uur. Dit in verband met het
uitgaan der scholen.

ZANDVOORTSE HANDELSVERENIGING.
Van bestuurszijde bereikte ons het bericht, dat

de voorgenomen cursus in _lakschrijven en etalage-
kunde, uitgaande van de Zandvoortse Handelsver-
eniging, thans definitief doorgang zal vinden. Deze
cursus zal omvatten lakschrijven, het kiezen van
harmoniërende kleuren, het bewerken van crepe-
papier en het bekleden en decoreren van etalage-
kasten, welke laatste vak zowel practisch als theo-
retisch zal worden onderwezen. De duur van de
cursus zal zijn ongeveer 12 a 15 lesmiddagen, waar-
van de eerste zal plaats hebben op Woensdag 8 Ja-
nuari a.s., op welke dag tevens aanmelding kan
plaats vinden, n.l. van des middags 2 tot uiterlijk
2.30 uur, in Ons Huis, alwaar de cursus zal worden
gehouden.

De cursus zal geheel gratis zijn voor de leden
der Z.H.V., terwijl ook kinderen van leden, mits
boven 16 jaar, hieraan mogen deelnemen. Benodigd
materiaal is echter voor eigen rekening. Winkeliers
die nog geen lid van de vereniging zijn en voor het
volgen van deze cursus zouden gevoelen, kunnen
zich nog tot en met 31 Dec. a.s. als lid opgeven bij
den secretaris der Z.H.V. den heer van Houten,
Paradüsweg 20, alhier.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT".

Alle wedstrijden voor Zondag 22 Dec. zijn van-
wege de vorst uitgesteld. Ook de wedstrijd, die ge-
speeld zou worden op het Zandvoort-terrein tussen
een Zandvoorts elftal bestaande uit spelers van
Zandvoort en Zeemeeuwen, tegen een Haarlems B
elf tal'ten bate van Winterhulp, op Donderdag 2e
Kerstdag, moest eveneens wegens de vorst worden
uitgesteld.

OFF. MEDEDELINGEN GYMN.VER. O.S.S.
Secr. Haarlemmerstraat 68

Ter herinnering delen wij nog even mede, dat in
de week waarin Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag
vallen,, de volgende gewijzigde turiilessen zullen
plaats vinden:
Oudste meisjes (van Woensdagavond) naar Don-
derdagavond 2 Jan. van 7—8.30 uur; Dames (van
Maandag 30 Dec.) naar Vrijdagavond 3 Jan. 7.30-
8.30 uur; Kleuters (van Maandagavond) naar Don-
derdag 2 Jan. (dezelfde tijd als Maandag).

De overige lessen blijven gehandhaafd indien zij
niet op Maandag 30 Dec. en Woensdag l Jan. val-
len.

In de week van 5-12 Januari blijven de turnles-
sen gewoon, zoals zü voorheen waren.

Op Dinsdagavond 6 Jan. vindt een bestuursver-
gadering plaats ten huize van de secretaresse. Even-
tuele te behandelen voorstellen kunnen vóór die
avond ingezonden worden.

Ook vanaf deze plaats wensen wij allen een goe-
de Oudejaarsavond en een voorspoediger 1941.

Op Java maakt de bevolking der steden veel gebruik van verplaatsbare „restaurants". De „restaura-
teur" draagt zijn „keuken" meestal zelf. Een gewilde lekkernij is geroosterd vlees, kleine stukjes aan
een bamboestokje geregen. Die delicatesse wordt op gloeiende houtskool met behulp van een waaier
(op de foto houdt de „restaurateur" deze in de rechterhand) verhit.

l VOOR KINDEREN. l

Vrijdag 3 Januari verschijnt de „Zand-
voortse Courant" met Nieuwjaarsgroeten.
Tot* uiterlijk DONDERDAGMORGEN;̂
uur j! kunnen Nieuwjaarsgroeten worden
aangenomen. De Uitgever.

Wat Spikkelhoed beleefde*
't Was doodstil in 't' bos, Oudejaarsnacht. De

maan stond hoog aan de hemel en keek neer in
de witte wereld. Want overal was 't wit. 't Had de
hele dag gesneeuw. Het bos was heel wit, en de
sneeuw lag zo mooi op de takken en op de grond.

Overdag was 't witte bos vol leven geweest, maar
nu sliepen alle dieren en planten. Alle?

Neen, dat was niet waar.
In 't bos bij een witte, statige denneboom ston-

den verschillende paddestoelen. Die sliepen niet!
't Waren Vader en. Moeder Paddestoel en hun drie
kindertjes, Spikkelhoed, Puntmuts en Bruinkap.

Vader Paddestoel wist n.l., dat in de Oudejaars-
nacht alle paddestoelen zouden kunnen lopen. Hij
had dat van een héél wijze kabouter gehoord, maar
wanneer precies de betovering zou zijn, dat wist
hij niet. Ze moesten maar geduldig wachten.

De kinderen Paddestoel waren natuurlijk erg be-
nieuwd en Spikkelhoed verheugde zich er wel 't
meest op. Hij wist wel, wat hij straks doen zou. Hij
zou een fijne wandeling gaan maken!

Even later voelden ze allen een schok! O, wat
schrokken ze! De meisjes Paddestoel huilden ervan.
Toen zei Vader Paddestoel opeens: „Moeder, kinde-
ren, nu kunnen we gaan waarheen we willen. Meis-
jes, huilen jullie nu niet meer, 't was niets."

Na een poosje heen en weer gepraat besloten
Vader en Moeder Paddestoel met de drie kinderen
Paddestoel een wandeling te gaan maken. Maar
ja, ze wisten niet hoever ze wel gaan konden, want
als de betovering voorbij was, wilden ze liefst weer
hier op hun eigen plaatsje staan. Wisten ze nu
maar, hoelang ze weg konden blijven!

Vader Paddestoel zuchtte diep. Opeens, ze wisten
niet vanwaar ze kwam, sLond er een kleine fee
voor hen! Ze lachte hen vriendelijk toe en zei toen
tegen Vader Paddestoel met een helder, fijn stem-
metje: „U wou graag weten, wanneer de betovering
weer voorbij is, Meneer Paddestoel?"

„O, lieve fee, heel graag.-Zou U 't ons kunnen
zeggen?" vroeg Vader Paddestoel vol hoop.

„Ja, zeker!", zei de kleine fee, „'t is nu 12 uur
middernacht. Om 6 uur zal de betovering verbro-
ken zijn. Goedennacht!" En weg was de fee.

De vijf Faddestoeltjes keken elkaar aan. Toen
zei Vader Paddestoel: „Dan hebben we een lange
tijd voor ons." Spikkelhoed had al die tijd gezwe-
gen, maar nu vroeg hu: „Vader, mag ik alleen een
wandeling gaan maken? Ik ken de weg best van
Kras, de kraai, die heeft me er zoveel van verteld."

Ja, eerst vond Vader Paddestoel 't niet goed,
maai' eindelijk gaf hij toe.

En daar ging Spikkelhoed. HU wandelde heel
kalm 't mooie, witbesneeuwde bospad af. 't Was
een lange weg voor Spikkelhoed, omdat hu niet zo
erg vlug voortkon in de sneeuw. Maar dat vond hij
niet erg, want 't pad was mooi en er was zoveel
te zien.

Hij zag ook veel vriendjes, 't Leek wel of 't bos
ontwaakt was. Je hoorde de vogeltjes piepen en de
bloempjes praten. Maar toch waren ze niet luid-
ruchtig zoals overdag.

Toen Spikkelhoed aan 't eind van 't bospad
kwam, stond hij voor een open plek.

Ei' gingen vier wegen elk een andere kant op.
Hier was 't stil, maar toen Spikkelhoed de weg
naar 't Oosten insloeg, werd 't nog stiller. Spik-
telhoed keek eens rond. Wat was 't hier mooi!
Maar ja, hier kende hu de weg niet goed. Kras
had 'm wel veel van 't bos verteld, maai- hij wist 't
nu toch heus niet meer. O!, als hij maar niet ver-
dwaalde!

Was er maai' iemand, die hem de weg kon wijzen.
Als hij doorliep zou hij misschien wel héél ver van

z'n eigen plaatsje bij de denneboom afkomen en
niet meer op tijd terug zijn.

Spikkelhoed dacht eens diep na, met zijn vinger-
ïje tegen z'n mooie, gespikkelde hoed. Daar hoorde
laij een geruis achter zich; gauw keek Spikkelhoed
om en vóór hem stond weer dezelfde kleine ïee, die
daarnet z'n Vader gezegd had, hoelang de betove-
ring zou duren.

„Spikkelhoed", zei ze, „zullen we samen gaan?"
„Waar naar toe, kleine fee?", vroeg Spikkelhoed

verbaasd. „Ik zal je de oudste en wijste kabouter
latea zien, die er bestaat. Wil je? Je hoeft heus niet
bang te zijn, hoor! Ik zal je wel weer veilig en op

tijd op je eigen plaatsje brengen", zei ze vrolijk
lachend. „Ja," zei Spikkelhoed „dat zou ik wel

•graag willen".
„Ga dan maar mee." En daar gingen de kleine

fee en Spikkelhoed. Ze liepen nog een poosje door,
en toen zei de kleine fee: „Hoor je die muziek,
Spikkelhoed?"

Nee, Spikkelhoed hoorde nog niets, maar even.
later riep 'hij: ,,0, ja!, nu hoor ik 't ook. Wat ia
dat, kleine fee?"

„Dat zijn de kabouters, die hebtien leest. Als we
nog even doorlopen, zul je alles kunnen zien." Ze
liepen de laan door tot ze bij een grote, dikke boom
waren.

„Hier in deze holle boom, die al wel honderd ja-
ren oud is, wonen de kabouters. Nu zijn ze op
een open plek voor de boom aan 't feestvieren."

„Maar hoe kunnen wij ze dan zien?" vroeg Spik-
kelhoed. „We gaan voor de boom staan, 't Hindert
niet als ze ons zien." Ze liepen om de boom heen
en toen stond Spikkelhoed verbaasd stil. Voor zich.
zag hij een heleboel kabouters op bankjes zitten.
Ze waren nu heel stil, want een oude kabouter met
een lange, grijze baard las iets voor. De muziek, die
Spikkelhoed gehoord had speelde niet meer. Je
hoorde alleen de stem van de kabouter, verder was
alles doodstil. Spikkelhoed genoot! Hij vond 't zo'n
leuk gezicht al die kaboutertjes met hun ernstige
gezichtjes daar te zien zitten.

Niemaad had hen beiden nog gezien. De kleine
fee en Spikkelhoed stonden héél stil. Toen hield
de oude kabouter op met lezen, en alle andere ka-
boutertjes klapten in hun handjes. De kleine fee
gaf Spikkelhoed een wenk, dat hij mee moest gaan,
stapte toen in de kring, en zei tegen de oudste en
wijste kabouter, die voorgelezen had: „Koning van
Kabouterland, ik wens U een goedennacht. Ik hoop
niet, dat we U storen, maar mijn vriend Spikkel-
hoed Paddestoel wou U en de andere kabouters zo
graag eens zien, en toen heb ik hem maar meegeno-
men." „Goede nacht, kleine fee!" zei de oudste en
wijste kabouter met een bromstemmetje, „ik ben
blij, dat je me eens komt bezoeken. En ik
vind 't natuurlijk best, dat Spikkelhoed Paddestoel
meegekomen is. Misschien wil hij 't Kabouterdorp
eens zien? Ons feest is net afgelopen."

Toen zei hij tegen de andere kaboutertjes: „Kin-
deren, jullie kunt vannacht gaan doen wat je wilt,
maar om 6 uur thuis. Veel plezier!" De kaboutertjes
verdwenen naar alle kanten en de kleine fee en
Spikkelhoed gingen met de oudste en wijste kabou-
ter mee de holle boom in. De oude kabouter liet
hun alles zien.

Zijn paleis, de huisjes van de andere kabouter-
tjes, de werkplaatsen, alles was even poppig en
klein.

De kleine fee zei tegen Spikkelhoed: „Zo ziet 't
er ook in de huizen van de mensen uit, alleen veel
groter."

„Ja", zei de oude kabouter, „wjj hebben 't bü de
mensen gezien; veel hebben we nagemaakt. Dat
doen de kabouters in hun •werkplaatsen. Ze kunnen
alles!" zei 'hij heel trots. Toen riep opeens de kleine
fee verschrikt: „Spikkelhoed, we moeten weg en
heel gauw!"

Spikkelhoed vond 't erg jammer, hij was zo graag
nog een poosje gebleven, maar ja, er was niets aan
ie doen. 't Bekijken van 't hele Kabouterdorp had
lang geduurd.

Daar kwamen de andere kaboutertjes al thuis.
Vlug namen de bezoekers afscheid van de oudste
en wijste kabouter, Koning van Kabouterland, en
bedankten hem ervoor, dat hij hun 't hele Kabou-
terdorp had laten zien.

Spikkelhoed moest beloven, dat hij een volgende
keer weer zou komen, en dat deed hij graag. Toen
gingen de 'kleine fee en Spikkelhoed weg. Ze liepen
zo hard ze konden en al gauw waren ze bij de witte,
statige denneboom, waar Vader en Moeder Padde-
stoel en de twee zusjes al verlangend naar hem.
uitkeken. Daar kwam Spikkelhoed, maar hij was
niet alleen, de kleine fee was bi) hem.

Spikkelhoed ging vlug weer op z'n eigen plaatsje
staan en moest van alles vertellen. Maar de kleine
fee zei al gauw, dat ze weg moest. Spikkelhoed be-
dankte de fee voor alles, wat ze hem had laten,
zien. Toen, met een vriendelijk knikje naar allen
en een: „Goede nacht!" verdween de kleine fee.

En meteen voelden de Paddestoeltjes weer een
schok

De betovering was voorbij!
Sj. v. BOGOR.
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INGEZONDEN.

Een, voor velen wekelüks terugkerende vraag is:
„Hoe kom ik aan vlees aan vet?"

Wij hebben, een uitgebreid distributie-systeem, dat
tot doel heeft de aanwezige voorraden levensmiddi-
len gelijkmatig onder de bevolking' te verdelen. Zo
ook de geringe hoeveelheid vlees en vet. Komt U
dus met uw geld en bonnen bu den slager, dan kunt
U daarvoor een zekere hoeveelheid vlees en vet
krijgen. Ja-, dat denkt TT maar.

De slagers laten de vleeswaren (die toch gedistri-
bueerd moeten worden) netjes thuis brengen bij hen,
waar 't ook vroeger gebracht werd en al jaren klant
zijn. Voor de rest laten zij hun zaak de hele week
gesloten. Naar mij bekend is, is er slechts één sla-
ger, die eens per week geopend is.

't Gevolg is dus, dat een aantal inwoners hier vast
wekelijks .hun vlees krijgen en de rest uren in de
kou in de r« bij die ene slager moet staan om iets
te krijgen of tevergeefs gewacht hebben. Is dat een
eerlijke verdeling van voedsel.

Het is zeker in deze tijd verkeerd, dat de toch
al zo geringe hoeveelheid aan z.g, „vaste klanten"
wordt verkocht. Ieder heeft recht op levensmiddelen
en niemand behoort bevoorrecht te worden. Dus
géén geknoei, hoe ook!

Om nog maar te zwijgen over het (zacht uitgè-
drukt) onbehoorlijk optreden van enkele slagers
tegenover hen, die om vlees komen.

Het wordt hoog tijd, dat de overheid hier ingrij-
pende maatregelen neemt!

A. CLUWEN.

Bü informatie vernamen wij, dat het plaatselijk
distributiekantoor geen bemoeienis heeft met de
bevoorrading van de slagerijen, doch dat deze aan-
gelegenheid geregeld wordt door een toewijzings-
commissie.

REDACTIE.

NORMANDIE-BAR.
„We treffen elkaar in de Normandie-bar", dat is

de uitroep die door Zandvoort gaat. Nu het is niet
te veel gezegd, als er beweerd wordt, dat men zich
er uitstekend vermaakt. Ferry en Jack, het succes-
volle duo uit de Lido-bar te Haarlem, zingen en
spelen er iedere avond en Zondagmiddag.

MOND- EN ACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Wij maken de leden er even opmerkzaam op, de

contributie bij die leden wordt opgehaald, die ach-
ter zijn. Ook wordt ieder verzocht zijn kaart op de
eerstvolgende repetitie (8 Jan. 1941) mede te bren-
gen. Zorg, dat het geld klaar ligt, zodat de lopers
niet voor niets komen. By voorbaat onze dank.

VISITEKAARTJES met enveloppen. Zowel bedrukt
als onbedrukt.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Een belangrijke en
geheimzinnige afscheiding»

Dames- en herenkleermakerij J* H* Hendriks [Gediplomeerd C0upeur|
BRUGSTRAAT Sa, ZANDVOORT Stalen worden zonder verplichting thuisbezorgd

Coupons worden ter bewerking aangenomenVAARTSTRAAT 10, HAARLEM

Voor het oudejaar,
maar óók voor 1941
natuurlijk BOSMAN!

Voor de eerstvolgende V E I t» I N G
kunne* nu reeds dagelijks goederen ingebracht
worden.
Belast zich ook met veilen van Inboedels.
Billijke condities.

Veilinggebouw „Da Witte Zwaan"
GROTE KROCHT 20 TELEP. 2164

inboedels
Wanneer TT hele of gedeeltelijk INBOEDELS heeft
e verkopen, dan is uw adres, als steeds GROTE
KROCHT 20. En voor hoge prezen. Overal te ont-
Jieden. Telefoon 2164.
ioopt ook gehele of gedeeltelijke Pension- en

Hotel-inventarissen-

N. V* S. Waterdrinker

De rol van het speeksel en
zijn „genezende kracht"

Enige tijd geleden kwam een oude man op mijn
spreekuur met een huidaandoening op het voor-
hoofd, die mij zeide: „Dokter, ik heb er al twee
•weken lang nuchtere spuug op gesmeerd, maar het
•wordt niet beter. Zoudt U er nu eens naar wülen
kijken". Waarschijnlijk zullen de" meesten van TJ
dit een „raar verhaal" vinden. Maar üe gedachte,
dat er een genezende werking van speeksel kan
uitgaan is al zó eeuwenoud en zó algemeen ver-
breid, dat ik, gaarne aan dit onderwerp wat meer
aandacht zou willen besteden. Vinden wij zelfs niet

. in het Evangelie van Marcus (8-22-29) opgetekend,
hoe te Bethsaida Jezus een blinde in zijn ogen
spuwde en hem op die manier het gezicht terug
gaf? Het speeksel speelt in onze lichaamshuishou-
ding een zeer belangrijke rol. Het wordt gevormd
in een aantal klieren, welke in de mond. van ^ de
lippen af tot aan de 'keelholte toe, uitmonden. *De
zes grootste worden, al naar hun ligging, de oor-
speekselklieren, de onderkaakspeekselklieren en de
fcongspeekselklieren genoemd. Tijdens het kauwen
wordt het voedsel, dat door de tanden en kiezen
wordt fijngemalen en vervolgens door de tong ge-
kneed, op aeer innige wijze met het speeksel ver-
inengd. Dat het speeksel daarbij door de boven-
genoemde klieren wordt afgescheiden geschiedt ge-
heel reflectorisch en berust op zenuwprikkels, welke
van de hersenen uitgaan. Zelfs wanneer wij alleen
inaar aan behaalde voedings- of genotmiddelen
denken, beginnen,onze speekselklieren reeds tewer-
ken. Dus niet wanneer het voedsel op de plaats van
bestemming is aangekomen vangen al de verschil-
lende spjjsverteringsklieren hun werkzaamheden
aan, maar ze scheiden hun sappen reeds af, zodra
de hersenen, door zintuigeltike indrukken of dooi
het denkbeeld aan voedsel worden geprikkeld. Daar-
om is het ook van zo groot belang, dat de spijzen
smakelijk toebereid en op een aantrekkelijke wijze
worden opgediend, dat de schotels er keurig uit
zien," het tafelgoed helder en schoon is en de taf e
versierd. Ook 'de geur van het eten is daarbij eer
machtige factor. Alle aangenome indrukken bevor
deren de werking der spijsverteringsklieren, terwi;
onaangename ze remmen. Het is dan ook een be-
kend feit, hoe door ergernis en zorgen de eetlust
vermindert.

Verder herinner ik u aan de proeven van den
groten Russischen physioloog Pawlow bij honden
gedaan. Wanneer men een hongerige hond voedsel
voorhoudt, begint bU hem de speekselafscheiding.
Went men het dier er aan dat, iedere ikeer als hi)
gevoed wordt een groen, lichtje gaat branden, dan
kan men na enige tijd, alleen al door het groene
lichtje te laten branden, de speekselklier in wer-

APPELBOLLEN
SNEEUWBALLEN
FLAPPEN
BEIGNETS
AMANDELBROODJES
DIV. ZOUTE KOEKJES
TULBAND, ENZ.

Banketbakkerij BOSMAN
KERKSTRAAT ZZ, Telefoon 2126

1941 1941
Dat is het jaar waarop al onze hoop
gevestigd is.
Daarom gaan wij door met het verkopen
van Ie kwaliteit

groenten, fruit en
aardappelen

Denkt U er om? Nieuwjaarsdag zijn wij
gesloten.

Fa» v.h. ter Wolbeek
SWALUESTRAAT 2 Telefoon 2889.

W. KLIJN Jr,
Leraar Boekhouden M.O.
HOGEWEG 60
Opleiding voor praktijk-examens

SIGAREN
SIGARETTEN en TABAK koopt U zeker ook In 't
«kende Sigaremnagazijn van

O. J. B A K IC E R
Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn —

Iste KLAS FABRIKATEN.

Dames- en herenkapsalon
B. VAN DER BIJL
HALTESTRAAT 32a - Telefoon 2092

Dinsdag de gehele dag geopend
Nieuwjaarsdag gesloten

HALTESTRAAT 46

Wacht niet
tot wtf uitverkocht zijn!

Elastieken kousen
Warmwaterzakken
Verplegings-

artikelen
NU NOG in
grote sortering!

DROGISTERIJ

L B L A A U B O E R
TELEFOON 2392

LoefSioeck
BOULEVARD DE FAVAUGE

WOENSDAG 1 JANUARI

(Besloten kring)

De dansmuziek wordt verzorgd door de
„MARMON-DEVILS"

Het van ouds bekende adres in

FIJNE VLEESWAREN
en Kruidenierswaren is en blijft toch

L J. KNOTTER
37 Haltestraat 37
naast Bakkerij Rood.

Boterhamworst Schouderbont
Kips Leverworst Ranwe Ham
Tongeworst Osserookvlees
Bloedworst enz. enz.
Leverworst

Tel. 2891

ETUIS voor IDENTITEITSKAARTEN vanaf 5 et
OPBERGMAPPEN 15 cent.
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Deursen
Rozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

Gemeente Bedrijven
Gasrantsoenering

De meeste ingezetenen zullen reeds de medede-
ling hebben ontvangen inzake het toegestane gas-
rantsoen voor de 1ste periode.

Het is gebleken, dat velen, zéér tevreden zyn met
het rantsoen, echter zijn er ook zéér velen, die met
het rantsoen niet toe kunnen, komen en volgene de
verordening recht hebben op een extra rantsoen.

Dit zyn o.a. de verbruikers, die vroeger voor koók-
doeleinden veel of uitsluitend petroleum of kolen
hebben gebruikt.

Deze verbruikers, alsmede degenen, die vóór 15
December nieuwe gastoestellen (gaskachels, geysers
enz.) in gebruik hebben genomen, krijgen op ver-
zoek (hetgeen schriftelijk bij den Directeur, der Be-
drijven, Grote Krocht 10, moet worden aangevraagd)
een extra gasrantsoen.

De vaststellingen van deze extra toeslag vordert
echter enige tijd, aangezien hiervoor verschillende
factoren in acht genomen zullen worden o.a.:
lo. Grootte van het gezin. '
2o. Welke gastoestellen in' gebruik zijn.

De vaststelling van de capaciteit van deze toe-
stellen.

Zo. Of de was aan huis, ja dan neen.
4o. Of er sprake is van medebewoning (dus bijv. 2

gezinnen in een perceel) enz.
5o. Nader onderzoek of een extra rantsoen gas voor

zieken toegestaan kan worden, bijv. voor extra
baden, verwarming van een ziekenkamer, enz.
Dit extra rantsoen wordt echter alleen toege-
staan op dokters attest.

Het onderzoek zal in hoofdzaak ten huize van
den verbruiker plaats vinden. Zoals reeds ver-

meld vergt dit veel tyd (waarschijnlijk pijn. 14 da-
gen), zodat ongeveer half Januari de extra

rantsoenen vastgesteld en aan de verbruikers mede-
gedeeld kunnen worden.

De verbruikers, die met het minimum toegestane
rantsoen thans onmogelijk toe kunnen komen en
reeds schriftelijk hebben gereclameerd, kunnen op
normale wijze gas gebruiken (mits de nodige zuinig-
heid in acht wordt genomen!) totdat het ingesteld
onderzoek (ten huize van den verbruiker) is be-
eindigd en het extra rantsoen definitief is vastge-
steld.

De Industriële verbruikers, (kappers, café's, res-
taurants, wasserijen, pensions enz.) kunnen, voor-
lopïff ook op normale wijze gas verbruiken.

Mochten er onverhoopt wijzigingen komen, dan
zal dit tijdig aan de verbruikers bekend worden ge-
maakt.

Voor Appelgebak:
GOUDREINETTEN, per kilo 38 et

VOOR DE FEESTDAGEN!
Alle soorten GROENTEN en VRUCHTEN in blik
en flacon. SINAASAPPELEN en MANDARIJNEN

ZALM en SARDINES.
Alle soorten NOTEN, gepeld en ongepeld.

Verse TOMATEN.

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

king zetten. Ook op geluiden kan men een dier op
;elijke wijze dresseren, zodat alleen bij één bepaal-

de toon speeksel te voorschijn komt,
Dit alles dient om u te bewijzen, dat de speeksel-

afscheiding reflectorisch via de hersencentra tot
stand komt. Het is merkwaardig om te constateren
hoe de speekselklieren, wat hun productie betreft,
zich geheel automatisch instellen op de aard van
het voedsel, waarmede hefc vermengd moet worden.
Dieren die vochtig voedsel eten produceren weinig
speeksel. Wanneer een koe vers gras eet produceren
haar speekselklieren ongeveer 50 liter per dag; bij
voeding met hooi stijgt deze hoeveelheid tot 200
liber toe. De kwaliteit van het speeksel dat door de
diverse speekselklieren gevormd wordt is versohil-
lend. Zo scheidt h.v. de oorspeekselklier, die de
grootste is en gemakkelijk l liter per dag kan léve-
ren, een waterachtige vloeistof af. De onderkaak,-
speekselklier produceert «en veel slijmerige vloei-
stof. Het in werking treden van deze klieren ge-
schiedt afwisselend al naar gelang de aard van het
voedsel. Behalve water en slijm, bevat het speeksel
nog een ferment, het amylase, dat in staat is orn
zetmeel af te breken, eerst tot dextrine en daarna
tot inoutsuiker.

Wanneer men dus een stuk brood kauwt proeft
men na enige tijd de zoete smaak van de suiker.
Vleesetende dierea hebben in hun speeksel geen
amylase en ook in dat van zuigelingen is het nog
niet aanwezig, omdat de moedermelk geen hogere
koolhydraten bevat en ze het dus nog niet hebben.
Pas wanneer het zogen is afgelopen en de tandjes
beginnen door te komen, beginnen bij het kind de
speekselklieren te werken.

Verder groeien op het slijmvlies van de mond-
holte een groot aantal bacteriën en het is te begrjj-
pen, dat deze zich met speeksel, wanneer het in de
mond komt, zullen, vermengen. Vele van deze bac-
teriën zijn van onschuldige aard, maar door per-
sonen die aan een acute of chronische ziekte lyden-
de zün, kunnen verschillende ziekten door middel
van het speeksel worden overgebracht.

De beweerde genezende kracht.
Maar hoe staat het nu met de genezende kracht

van speeksel, voorop gesteld natuurHjk, dat het'

VOOR DE OUDEJAARSAVOND:

diverse vleeswaren
verkrijgbaar

Maandag en Dinsdag
erwtensoep met worst

VAN RIJN
Stationsstraat 17a
Telefoon 2105"

De Eerste Zandvoortse Papierhandel
P. M. VAN DEURSEN TELEFOON 250T
heeft voor iederen winkelier

opruimingsbiljetten
in voorraad. Zoals Balans-, jaarlijkse,, halfjaarlijkse
en seizoenopruiming. Opplakformulierea.

Tevens ETALAGECARTON ia aHe kleuren.
PENSELEN PLAKAATVERF

van een volmaakt gezond persoon afkomstig is. Het
geloof hieraan is al zeer oud. Zo vindt men b.v. bij
Plinius in het 28e boek, hoofdstuk 22 van zijn Na-
turalis Historia opgetekend, dat huidaandoeningen
en. lepra genezen kunnen worden door ze alle dagen
met nuchter speeksel in te wrijven. Hetzelfde zou
met oogontsteking het geval zijn. In Spanje beston-
den vroeger talrijke personen, saladadoris, santigua-
dores of ensahnadores genaamd, die de reputatie
genoten alle ziekten met hun speeksel te, kunnen
genezen. Speciaal in België is het geloof verbreid,
dat, om rodewijnvlekken bij een pasgeboren kind te
doen verdwijnen, de moeder deze gedurende 9 dagen
's morgens moet likken. Ook wratten zou men kun-
nen doen verdwijnen door ze 9 dagen lang iedere
morgen met nuchter speeksel in te wrijven. Maar
niet alleen, dat het speeksel genezende kracht zou
hebben; het zou ook in staat zijn ziekten te veroor-
zakcn. Zo is het in Poitou en in Bretagne een volks-
geloof, dat men, door in het vuur te spuwen, long-
tering kan krijgen. Speciaal in Brecagne schünt
men van de genezende krachten, welke het speeksel
zou bezitten, overtuigd te zrjn. Zo werd ik b.v. bij
Renan, in zijn „Souvenirs d'enfance", getroffen
door een grappig verhaal van een ouden geruïneer-
den edelman, die tenslotte hennepbreker was ge-
worden en van wien men in die streek aannam, dat,
krachtens zijn afstamming uit een eeuwenoud ge-
slacht, zijn speeksel bijzondere eigenschappen moest
bezitten. Van mijien ver uit de omtrek kwamen de
zieken naar hem toe, om zich met zijn speeksel te
laten bestrijken. Verder vindt men overal het ge-
loof verbreid, dat nuchter speeksel een dodelijke
uitwerking op reptielen zou hebben. Bij Aristotels,
Galenus, Plinius, Paulus van Avegina, Serapion en
diverse andere geneeskundige schrijvers uit de mid-
deleeuwen vindt men dit feit vermeld.

„En hoe ik zelf over deze kwestie oordeel?", zult
ge misschien vragen. Laat ik u maar eerlijk zeggen
dat ik het niet weet! De hoofdzaak is echter, dat
wy tegenwoordig over zó vele goede geneesmiddelen
beschikken, dat wij het speeksel, zelfs als het nog
enige waarde mocht bezitten, best kunnen missen.

DT. P. H. VAN DER HOOG.

(„Het Vaderland")

BEKENDMAKING
Door den Secretaris-Generaal van het Departe-

ment van Binnenlandse Zaken is op verzoek der
Commissie ter behartiging der belangen van Ne-
derlandse Postduivenhouders-, die door den bevel-
hebber van de Duitse Weermacht in Nederland gë-
machtigd is diens regelingen op het gebied van het
houden van duiven ten uitvoer te brengen, het vol-
;ende ter kennis van de Burgemeesters gebracht.

1. .Alle postduiven, welke na 15 Mei 1940 zijn
uitgebroed, behoren ten spoedigste aan voornoemde

Jommissie — gevestigd te Amsterdam, Pruisen-
gracht 407, telefoon 34413, met nauwkeurige om-
schrijving van het jaar van uitbroeden en het serie-
nummer te worden opgegeven. Hetzelfde dient te
geschieden met alle oudere duiven, die niet op de
officiële gestempelde hoklijsten voorkomen.

2. Voor ongeringde duiven verplicht gestelde
sluitringen worden door het Nationaal Verbond van
Nederlandse Postduivenliefhebbers, Amsteldijk 44 te
Amsterdam, verstrekt.

3. Met ingang van 13 December 1940 behoren alle
sierduiven, uitgezonderd kroppers, pauwstaarten,
raadsheren, tuimelaars met sokken alsmede slen-
ters, aan voornoemde Commissie ter registratie te
worden opgegeven. Evenals voor postduiven behoren
mitsdien ook voor de sierduiven, die voor registratie
in aanmerking komen, hoklijsten in drievoud te
worden aangelegd. Eén exemplaar van deze lijsten
kan door den Burgemeester behouden worden; 'het
andere behoort in hRf desbetreffende duivenhok
aanwezig te zijn, terwijl het derde onder berusting
van eerdergenoemde Commissie biyft.

4. De bovenbedoelde opgaven behoren vóór 31
Januari 1941 ie worden verricht. Bi) niet nakoming
hiervan stelt men zich bloot aan een strafvervol- .
ging volgpus öe Duitse militaire wetten.

5. Tentoonstellingen van post- en andere duiven
in welke vorm ook zijn verboden. Eveneens is het
vervoer van postduiven buiten de kom der gemeente
verboden indien dit vervoer niet gedekt wordt door
een schriftelijke vergunning, welke hij de Commis-
sie voornoemd, met redenen omkleed, kan worden
aangevraagd.

6. Voor zover het vorenstaande afwijkt van vroe-
gere terzake uitgevaardigde bepalingen, moeten
deze als vervallen worden beschouwd.
' Zandvoort, 27 December 1940.

Bestel tijdig Uw
VISITEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
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De 30ste December hoopt het echtpaar

B. HOOGENDIJK

C. HOOGENDIJK-KUIJT
de dag te herdenken waarop zij voor 55 jaar
in de echt werden verbonden.

Zandvoort, December 1940.
Koningstraat 21.

"Ver loo fd :
BEP VAN DEN BOS
JAAP MOLENAAR

Zandvoort, l Januari 1941
Potgieterstraat 40.
Kosterstraat 11.

TE KOOP: Pracht
HOHNER HARMONICA

met 48 bassen, met kof-
Ier. Prijs billük.
Van Speykstraat 17.

RECHTSBIJSTAND. Dag
vaardingen, requesten enz
Bureau Kraneveld, Kin-
derhuissingel 122 bü Zijl-
brug, Haarlem, kantoor
9-5, 's av.7-9, Advies f 1.-

TE KOOP GEVRAAGD:
ran particulier
EEN SCHRIJFMACHINE
liefst portable. Br. met
merk en prijs aan Burg.
Beeckmanplein 8, alhier.

TE KOOP: Groot HUIS
met Zomerhuis.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no 41261 (in de bus)

TE KOOP: 4 EIKEN
STOELEN, bekleed en
2 ARMSTOELEN.
Te bez. Maandag na 7 u.
Parallelweg 27 boven.

REPARATIE van alle
soorten KANTOORMA-
CHINES. - Uit voorraad
leverbaar alle soorten
Carbonpapier en Schrijf-
machinelinten.
Hogeweg 74.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

extern, goed kunn. koken
en zelfst. werken. Salaris
ƒ 25,— per maand.
ond. no 41262 in de bus)

Voor kleine annonces als
te koop, te huur, ge-
vraagd en aangeboden
enz enz. geldt nog steeds
de

Zandvoortse
Courant

als het aangewezen blad.

DAT HAD U HIET «"ACHT
dat uw »cho«-'- «*"

«olijk» „
•naakt.

SCHOENMAKERU

Haarden
Haardkachels
Kookkachels
Salamanders
Cokes-haardkachel |

P. H. Terol
GROTE KROCHT 19
Telefoon 2558
•

't VERKOOPBUREAU
van gasapparaten

Stofzuigers
Radio

(co mforen
Gas '. geysers

( fornuizen
Grote sortering. Lage prijzen

Voor Uw Oudejaarsavond
TRACTATIES
naar

fa. L. J. Rinkel
KWALITEIT ALS VAN OUDS!

Verzoeke nu reeds te bestellen

Telefoon 2820

Telefoon 2289

GEVRAAGD:

D A G M E I S J E
MEVR. COHEN, ZEESTRAAT 55

99999999999999999999999999999O99
Rollen GOLFCARTON, 70 cm breed, 70 meter lang,
grove en f jjne kwaliteit, f 4,— per rol
Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Denrsen
Rozennobelstraat. hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

99999999999999999999999999999999

P. Schipper koopt
gedeeltelijke of gehele inboedels

Net gedragen Heren- en Dameskleding.
haarden, kachels, fornuizen en vaste wastafels,
hotels-, pensions- en café-inventarissen tegen hoge
prezen. Belast zich tevens met het veilen van in-
boedels op billijke condities.
Tevens mooie droge bergplaats voor inboedels be-
schikbaar.
Dagelijks te ontbieden, door het gehele land.

P. Schipper Kostverlorenstraat 30
Telefoon 2292 Zandvoort Telefoon 2292

MEVROUW, Weet u waar u de

fijnste boter, kaas en eieren
haalt? In de

KAAS- EN EIERMIJN
van TH. VAN HAASTRECHT
aWALUESTRAAT 6 TELEFOON 2081

BLOM
plakt uw bonnen

en haalt Uw toewijzingen,

billijke condities.

Helmersstraat 21
Telefoon 2210
Van half 10 tot half zes.

9999999999999999999999

S 't Baby huis
Hl GROTE KROCHT 5a
KI 't Adres voor:

~~\ Wol en handwerken
m Babygoederen

LANGE WINTERAVONDEN!

NEEM EEN BOEK!!

LEESBIBLIOTHEEK

DE HUISVLIJT
KERKSTRAAT 7

6 cent per deel per week
Geen inleggeld - Keuze uit ruJm 3000 boeken.

THEATER MÖNOPOLE
Telefoon 2550, Dlr. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 27 tot en met Maandag 30 Dec.
iedere avond aanvang half acht! 4 Dagen! 4 Op-
voeringen van de grote superfilm der Tobis:

DE DRIE CODONA'S
De levensgeschiedenis van „de 3 Codonas'" en de
Koningin der lucht tilian Leitzel. Een Variété-film
van groot formaat. Een film die een ieder zal inte-
resseren, met Rene Deltgen, Lena Norman, Annelies
Reinholt, Ernst von Klipstein, Harald Paulsen. Een
groot stuk circusgeschiedenis, zonder sentimaliteit,
treffend en sterk boeiend. Een machtig monument
ter ere van deze „Reuzen van het Variété", maar
hovenal een film vol spanning en prachtig afge-
stemd spel!
Verder, een subliem bijprogramma.
In ons voorprogramma iedere avond opvoering van
het U.F.A.-WERELDNIEUWS
Toegang boven 18 jaar.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 et.

•
ZONDAGMIDDAG HALF 3 FAMHJOE-MATINEE
Opvoering van het amusante filmwerx:

BELOOF MAAR NIETS!
Een oergeestig filmwerk vol komische verwikkelin-
gen.
Entree 20-30-40 cent.
«
WOENSDAG-.l JAN. (Nieuwjaarsdag) en DON-
DERDAG 2 JAN. half acht. 2 Dagen! Opvoering
van een geheel nieuw programma. Opvoering van
de beste Nederlandse film odït vervaardigd:

MERIJNTJE GJJZEN'S JEUGD
Een groot en machtig Nederlands filmwerk met
Marcel Krols als Merijntje Gijzen. BUI Benders als
dé Grensjager, Piet Bron als De Kruik, Harry Boda
als Flierefluiter, A. M. de Jong als De Pastoor,
Aaf Bouber als Janekee.
De film welke TT moet gaan zien!
Toegang boven 14 jaar.
Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles en Balcon 75
Loge 90 cent. — Militairen: Parket 20, Parterre 30,
Stalles en Balcon 40, Loge 50 ot.

•WOENSDAG l JAN. (Nieuwjaar) half drie
FAMttlE MATINEE: opvoering van een groot ko-
misch filmwerk:

HEISSES BLUT
met Marika Rökk en Paul Kemp. Een oerkomisch
filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet uit de zaal zijn
Entree 20—30—50 cent.

Nöriïiandië Bar GROOT-BADHUIS
«

ledere avond en Zondagmiddag gCOpCnd

Feppy en Jack
DANSEN INTERNATIONALE LIEDJES
STEMMING

Plaatst Uw

in de

Zandvoortse Coui*aeii
en ge bereikt al Uw kennissen en vrienden.

Grote sortering in

PRIMA KWALITEITEN
MODERNE TINTEN

Ook wollen DAMES- en KINDER-
SKISOKJES voorradig.
Onze CORSETTEN munten uit door
prima pasvorm.
BUSTEHOUDERS in een uitgebreide
sortering.

Het Koopjeshuis
Kerkstraat 32-34, telefoon 2391

99999999999999t
*t

in muze LOEPHOECK

1 Januari van 2.30-6 uur : THE DANSANT
Band: THE MARMON DEVILS en

5 Januari
Groot Nieuwj aarsbal
van 7.00 tot 11.00 uur.

Prijsdansen - Cotillons - Diverse attracties.
Band: THE MARMON DEVILS.

Leden 25 cent. Niet-leden 40 cent.

t9999999999999999

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

ZIET DE ETALAGE

HET KERSTMANNETJE BRACHT
weer nieuwe boeken!

3321 Ayres, Ruby. Als ik een-en-twintig ben.
3312 Baldwin, Faith. 't Moch geen meisje zijn.
3319 Berry, A. R. Strijd woedt om water.
3314 Brand, Anna. Andere goden.
3315 Casper, Z. v. Kora Terry.
3335 Eekhout, Jan. T«l Uilenspiegel in Vlaanderen.
3334 Földi. De vrouw van deze eeuw.
3306 Foster. Strjjd om recht.
3332 Gans. J. Liefde en goudvissen.
3310 Guïvag. 't Begon in een midzomernacht.
3327 Hartog, H. Hollands glorie.
3328 Kolk, C. J., De bruid uit het theehuis.
3316 Kolbenhejjer. Intermezzo.
3307 Lee, R. Achter waaiende manen.
3317 Lomax. Het spoor der wraak.
3320 Loring, S., Langs een omweg.
3325 Maurier, D., Jamaica ton.
3305 Mecord, J., Larry krijgt een man.
3304 Noris, K. Naar lichtende horizon.
3308 Oven, R. van. Het moet (v.o.m)
3336 Robertsen, F. De strijd om het goud.
3309 Roe. M. Door wolken omhoog.
3333 Savi. Debby, kwam, zag en overwon.
3333 Strot, W. De grootste gave.
3322 Valentin. De blauwe vijver.
3326 Veldman, J. Vrouwen onder de hemel.
3318 Ward, H., De jacht op den gier.
3313 Partridg-e. Peggy vindt het geluk.
3323 Pronty. Fabaia's eigen weg.
3330 Pruvin. Inspecteur Vlijmscherp.

Gertenbachs Leesbibliotheek
ACHTERWEG l

's Avonds na 8 uur gesloten;
ook des Zaterdags

ELECTRICÏTEIT
OP ELK GEBIEDi

Telefoon Z301
Burgemeester Engelbertsstraat 9

Zandvoorts Verkooplokaal
BRUGSTRAAT la Taxateur J.Waterman, tel. 2092

Het van ouds bekende adres
ter plaatse.

Belast zich met het veilen van gehele en gedeelte-
lijke inboedels. Ook inkoop van goederen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen voor de volgen-
de veiling.

Privé-adres: Haltestraat 32a

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBB
BJ *
H Luxe brood- en banketbakkerij H

| G, H. KUNEMAN §
Haltestraat 33

g DRIE OLIEBOLLEN |
§ voor 10 cent |
g Verder APPELBOLLEN, APPELPLAPPEN, H

BERLINER BOLLEN.AMANDELBROODJES B
g enz. •

• Vroegtijdig bestellen s.v.p. •

HHBflflBflaflBBBHBBnBaHBHflBBflBflBflBa§

VERKOOPT nu UW

oud goud en oud zilver
tegen de hoogste waardel
bü H. LANSDORP, KERKSTRAAT 33

<•?„, .<.;>
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Particuliere Centrale Keuken

mt

S.
n

Kostverlorenstraat 58
(Bennoheim) hoek Koninginneweg

MENU VAN DEZE WEEK:
Dinsdag HUTSPOT

. Donderdag GROENEKOOL
., Vrijdag ERWTENSOEP

25 et per liter verhoogd met l et omzetbel.
1 Per 2 liter moet l vleesbon (geen vetbon)

worden ingeleverd — l Vleesbon geeft echter
recht op,2xl maaltijd op verschillende da-
gen (v. alleenst. pers.)
Thuisbezorging 10 et per gezin.
Gelieve te bestellen:

• Zaterdag van 10-12. Uiterlijk Maandag van
10-12 uur.
Bestellingen worden ook aangenomen bij

; A.v.d.VUet, Brederodestr.46 en bovenst, adres
Afhalen en thuisbezorgen van 12-1.30 uur.

N.B. Vanaf Donderdag 19 Dec. is de
keuken verplaatst naar Gasthuisplein 16
(voorheen brandspuithuisje)

Welke bonnen nu?
Broodbon 21 tot en met 4 Januari 125 gram

roggebrood, of 100 gram ander brood of eeii rant-
eoen gebak.

Bon 20 geldt tot en met 4 Januari, maar niet in
restaurants.

Bon 23 van de boterkaart en. de vetkaart een Jialf
pond boter of margarine of twee ons vet tot en met
10 Januari.

Bon 22 van de boterkaart en de vetkaart een
ïialf pond boter of margarine tot en met 3 Januari.

Vleesbon 13 eii worstbon 13 een rantsoen worst-
en vleeswaren tot en met 8 Januari.

Bonnen 47, 48, 60, en 61 elk een ons kaas tot en
met uiterlijk 26 Januari.

- Bon 86 tot en met 17 Januari één kido suiker.

Bon,103.een pond peulvruchten tot én met 12 Ja-
ïiuari. /. • ' • .', . -,-. . . • ' • .

Bon 18 een half pond koffie of 75 gram thee tot
en met 31 Januari.

•Bon 108 een half ..pond rijst, rijstemeel, rijstgries
of rijstebloem of gruttenmeel tot en met 24 Januari.

.Bon .57 een half pond havermout of havervlok-
ken of haverbloem of aardappelmeelvlokken of gort

'"'of gortmout of grutten, tot en met 21 Februari.

Bon 44 uitsluitend een half pond gort of gortmout
of grutten tot en met 21 Februari.

Bon 87 tot en met 21 Februari- een ons maizena
of griesmeel of sago of aardappelmeel, dan wel een
hoeveelheid puddingpoeder of puddingsauspoedër,
i-welke 100 gram zetmeel bevat.

Bon 31 een ons macaroni of vermicelli of
spaghetti tot en met 21 Februari. __ . " '•

"Boa 2'van de bloemkaart 60 gram roggebrood of
50 gram brood of een half rantsoen „gebak" of
35 gram meel of. bloem tot en met 29 December.

--Bon 17- — 150 gr. toiletzeep (nieuwe samenstel-,
"ling), óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte
zeep; óf 250 gr. zeeppoeder; óf 125 gr.-zeepvlokken;
óf 250 gr. zelfwerkeride wasmiddelen; óf 200 gr.
vloeibare zeep tot en met 31, Dec. De bon-geldt ook
voor,gezinswas per twintig kg droog wasgoed.

- Bon 116 —• extra, Bon, die gelijk met de textiel-
kaart aan mannelijke personen. boven 15 jaar is
•uitgereikt 50 gr. scheerzeep of één tube_ scheer-
erême óf één pot,scheerzeep van" 31. Augustus tot .en
met 31- December.' -'.-•••''''tT^"**^*8":^"

Petroleumzegel .Periode 7" — twee liter petro-
Seum tot en met 29 December (alléén voor degenen,
die daartoe vergunning -hebben). . :

..;" Tot en met Zondag 19 Januari geeft de met „pe-
ride; c".gemerkte zegel van de serie, welke is uitge-
reikt'ten behoeve van hen, die voor verlichting in
het huishouden uitsluitend op het gebruik van pe-
troleum zijn aangewezen, recht op het kopen van
twee 'liter petroleum.. .

Tot. en met 31, Januari geven de met „08", „09" eh
,',10" gemerkte bonnen van de „Bonkaart distributie
rvaste ta-andstoffen-haarden( kachels", alsmede de
met ,15", ,16", „17", ,18", „19", „20', ,21', 22, 23, en 24
gemerkte bonnen van de „Bonkaart distributie' vaste
brandstoffen-centrale verwarming" elk recht óp het
fcopen van één eenheid, vaste brandstoffen.

De geldigheidsduur der' 'mét .brandstoffen, .één
eenheid, tweede periode" en de met „cokes", één
'.eenheid; tweede periode" gemerkte bonnen wordt
verlengd tot en met Dinsdag 31 December a.s. De
verbruikers, vallende onder groep B. C en D, met
een verbriuk van 25 of meer eenheden per periode,
'dienen'zich vooralsnog niet ter verkrijging van
nieuwe toewijzingen- tof de distributie -te wenden:

Nader zal worden bekend gemaakt, wanneer hier-
toe de gelegenheid bestaat.

LUXE DOZEN en MAPPEN DAMESFOST. Zowel
bedrukt als onbedrukt.

" Eerste Zandvoortse Papierhandel F. M. v. Beursen
Bozennobelstraat, hoek Kleine Krocht, Tel. 2507

TOB-NIET-NEEUWS.
Ons Kerstbal is. in één woord, geslaagd. De zaal

•was gezellig versierd; Nadat de voorzitter de vele
aanwezigen welkom had geheten werd er begonnen
met een promenade, die de stemming er al direct
in bracht, 't Was elf uur vóór men er erg in had
en men met de leuze: Tobniet üaar huis ging.

AJS. Zondag gewoon Tob-niet dansavond met een
band. " . • ; ' ' ,

l Januari: Thé dansant van 2 tot 6 uur.
5 Januari: Groot Nieuwjaarsbal van 7 tot 11 uur

met vele attracties.
Zie de advertentieMn dit blad.

NED. HERV. GEMEENTE.
De oudejaarsavonddienst zal evenals andere jaren

des avonds 7 uur aanvangen, ditmaal in een ver-
duisterde kerk. .

Ook onderweg zal 't donker zün. Een groep uit de
Jonge Hei-vormden heeft zich beschikbaar gesteld
om dienst te doen als geleider, zowel voor heen als
terug. U behoeft zich maar even te melden bij mej.
L. de Vries, Haltestraat 55, telef. 2851 en u wordt
gehaald en gebracht!

' . >ï

CHR. JONGEMANNENVERENIGING
Zaterdag 28 December hielden we onze traditio-

nele Oude j aarsviering met oliebollen en "andere
lekkernijen. Door het opvoeren van.enkele toneel-
stukjes, geraeenschappeliik zingen en voordrachten
lieerste er een prettige stemming, zodat het oude'
Jaar op de aangenaamste wijze is verlaten.

4 Januari staat eeu eigen-werk-avond op het pro-
gramma, zodat.de leden zelf weer eens iets kunnen
presterenl ,: • . ' . ' '.'. . ,

U hebt het zelf
in Uw hand!

Avonden van thuis zitten.:..
U hebt het in de hand. om
daarvan muziek-festijnen te
maken. Kom bij ons eens
hooren, hoe zuiver, rustig en

•krachtig de nieuwe Phi l ips
toestellen zijn. Met woorden .
kunnen wij U den voften
toon, de gemakkelijke bedte-
ning, de groote selectiviteit
niét beschrijven .Daarvoor
moet U eens bij ons aan-
komen, dan wordt U nog
enthousiaster, dan wij zelt!

De Goedkope Amsterdammer
Henk Schuilenburg

Sluit
het oude jaar en zet het

nieuwe jaar
goed In door onderstaande artikelen
bij ons te kopen en het. wordt een
goed 1941,

Schemerlampen
Wand- en pianolampjes
Leeslampen
Stofzuigers
Electrische strijkbouten
Electrische theelichtjes
Erres en Mende
radiotoestellen, enz.

Eeri pracht sortering

luxe artikelen en
electrische m er k-k ach e Is

MODERNE
L A M P E K A P P E N

Alleen brj de
•Goedkope
Amsterdammer HENK SCHUILENBURG f

GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974
Tevens, eerste klas Reparatie-inrichting.

. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28, Telefoon 2112 en
HALTESTRAAT 62a - Telefoon 2290

VOOR DE KERSTDAGEN
VOORHANDEN:
Alle soorten' rode :en witte Zalm, alle soorten Sar-
dines, - Kreeft, Krab, gerookte Paling en gerookte
Zalm in blik, gebakken Bokking in blik. Bismark-
haring, echte nieuwe Hollandse ..haring in blik.
Zure *haring en Rolmops in glas, Paling in gelei,
Mosselen in zuur en gelei, enz. enz. Te veel om alles
op ; te noemen. Wel duur, maar lekker.
Alle soorten walnoten,. Hazelnoten, Amandelen,1

Kastanjes. % ' ;- Alles wordt aan huis'bezorgd.

•«•••••••«BHHMIMIiaBBHl

| Nu het koud is
geeft uw kinderen'': .'

H

•i
i LEVERTRAANl

ldie nog geheel vrij ;is.

f Drogistery J, C, A, Stijnis
~ ORANJESTRAAT 7^ - telefoon 2327 B

{•••••••••«•••••••••••••••••••S

Klokslag twaalf
wordt het glas geheven op het Nieuwejaar, en dan
natuurlijk gevuld met iets uit . ' -

Brinks
Wijnfaandel

'GROTE KROCHT 28 Telefoon 2654'
Bestel vroegtijdig!

Schaaki*ubi*iek
door HARRY BLOKKER.

In Leeuwarden vindt -momenteel een. tweekamp
•tussen Dr. Euwe en de Friese kampioen Kramer
plaats. Deze jonge speler wordt door Euwe als een
toekomstige kracht beschouwd. Reeds in de eerste
twee partvjen toonde IMJ zich een waardig tegen-
stander en hield beide partyen remise. •

Hier volgt de tweede partij.

Wit: H. Kramer. Zwart: Dr. Max Euwe.
Aangenomen Koningsgambiet.

e7-e5
2. f2-f4

Tegenwoordig wordt deze opening haast niet meer
gespeeld. Kramer toont zich'een,romantisch speler.

2 ''.. eSx'fé
.3. Pgl-f3 d7-d5
4. e4xd5 . .

Een positionele strijd wordt het niet.
4 Pg8-f6 .
5. c2-c4 b7-b5

d2-d4 - Lf8-b4t
Pbl-c3 0—0
Lclxf4

6
7.
8.

Materieel is wit is het voordeel gekomen, maar
stelling laat te wensen over. .

8 Tf8-e8t
9. Lfle2

Pion c4 en d5 zün niet te verdedigen.
9.

10.
11.
12.
13.

0—0
b2xc3
Lf4-d2
Tfl-f2

- b5xc4
Lb4xc3
Pf6xd5
Lc8-a6
Pd5-b6

Euwe hecht wel wat te veel -waarde aan de onbete-
kenende dubbelpion.

14. Ddl-c2 f7-f6
15. Pf3-h4 Pb8-d7

s..< 16 Lê1-h5 • Te8-e6
,-,W 17. Lh5-g4 Te6-e8 ; 3 x

Wit, dwingt remise af, na Te7 krijgt zwart ̂ aanval,
waarsclujnhjk had Euwe' met .wit in deze' stelling
geen remise gehouden, maar op aanval gespeeld.

Ie SOORT
HAARD- en KACHELBLO K KEN

'"..'• ' • Geschikt voor alle 'stookdoeleinden.
• '. Franco huis, vanaf ƒ 35,— per 1000 kg,

Uit voorraad leverbaar.

Jonker's Houtzagerij en Kouthandel
TRANSVAALSTRAAT 5, HAARLEM
Telefoon 20549. Na 6 uur: 26998.

Dames .laat.uw.
mantel of mantelcostuum
maken bij 'een specialé"'.Dames-kleër-
maker: • ' • • ' . ,

H. HALEWIJ N
BOULEVARD rDE FAVAUGE 20

Als TT -in het Nieuwejaar

V Uw .inkopen doet, dan wordt het een goed
; ' ' ,'T nieuwjaar.": :-:"'" "' . . - ' ' • • : ,
Zuiver wollen DAMES PDXJJOVEBS,: -VESTEN en
COSTU UMROKKEN. v .
SJAALS in woli zode en georgettè, Dames-, Heren-
en Kinder-HANDSCHOENBN.
LUXE PÖRCELEIN, GLAS: en AARDEWERK

GROTE KROCHT 11 TELEFOON 2754

Voor tuinomderhoud

C. V LI E LAN D
BÜRGEM/BEECKMANPLEIN 2

Tevens houtblokken te koop

Gertenbachs leesbibliotheek is

en

Nieuwjaar de gehele dag
Achterweg l, telefoon 2135

Ons damprobleem
Oplossing van probleem no. 3573.

Wit: 17—11 Zwart: 16 x 7
49_44 . •' - 50x35
28—23 35x29
34 x l en wint.

S. SWART
Zwart.

No. 3574

Wit.
Wit: 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 40, 43, 48.
Zwart: 2, 6, 10, 12, 13, 14, 15,;,16, 19, 29.

Wit speelt en wint. >

GELUKKIG
NIEUWJAAR

Met Oudejaarsavond -béstellé men

bij Keur zijn 1;'̂
KOUDE SCHOTEL

Huzaren-, Zalm-, Haring- en Garnalensla
Sandwiches,
Appelbeignets
Oliebollen

s

Vroegtijdig bestellen.

C. KEUR Jr
ZEESTRAAT 51. TELEFOON 2023 (

GODSDIENSTOEFENINGEN ~ '
NED. HERVORMDE GEMEENTE.

Dinsdag 31 December n.m. 7 uur: Ds.-D. Tromp.
Woensdag l Jan. 1941: _/
v.m. 10.30 uur: C; A'.'F.-van Stipriaan Luïscius:

GEREFORM. KERK IN HERSTELD VERBAND -
Brederodestraat 31

Geen opgaaf ontvangen. "• <.;

GEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg -. hoek. Emmaweg.

Geen opgaaf .lontvangen.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND.
Gebouw ferugstraat 15.

Dinsdag 31 Dec. Oudejaarsavond 7.30 uur: de*
heer A. Elffers Azn. •- < ~ *

Zondag 5 Jan. .'41 10.30 uur: J. iGoorhuis,.tiheol.
cand. te - Leiden. „ „

Geen Zondagsschool. - -•>

NED. CHR. GEIVD3ENSCHAPSBOND.
Zondagmiddag 3 uur Samenkomst in de Oude'

Bewaarschool aan de Duinweg.

NED. ISR. GEMEENTE
Geen opgaaf ontvangen.
Zaterdag Ochtenddienst 8.30-.uur;;.-Leeroefening

half twee en Middagdienst kwart over twee.
Bespreking'van kerkelijke; zaken:;Zeestraat~40.

'-<*

VKIJZ. CHRISTELIJKE JEUGDGEMEENSCHAP.
Gebouw Brugstraat 15. '

Een ^ goede in alle opzichten bevredigend verlo-
pen Kerstviering ligt achter ons. * _,

Vol grote plannen gaan we het nieuwe jaar ' in.
En de eerste brj eenkomst in het nieuwe jaar zal -de c

Nieuwjaarsviering zrjn. Deze vindt plaats „in " de
Brugstraat as Donderdag 2 Januari om half acht --
precies. Van de zijde der J.G.-ers wordt op<^ea ^
bijdrage gerekend m de vorm van een voordrach- ~,
tenwedstrrjd,. waarvoor als prijs een mooijwek be-*--
schikbaar os. Verder is er een grote verrassing! ^_ 2.

Wij hebben ons best gedaan om het Nieuwjaars- '
feest niet minder te doen zijn dan het vorige. vEea
ohebollenfeest behoort ditmaal tot het onmogelijke- ,

j j zijn er echter in geslaagd hiervoor iets andere '
te vinden. Hiervoor moeten de J.G.-ers echter twee,,
broodbonnen meenemen. Om verder tegemoet te J
komen aan de hoge kosten_voor deze avond betaalt '
iedei 10 cent (meer uit een gezin 5 cent).CEert^"
aparte convocatie verzenden was ditmaal niet mot- -
eluk. Daarom gaan deze mededelingen via dit blad." r

De avond wordt goed!! Je hebt alleen te denken ., t'
om de wedstrijd, de broodbonnen en 'het dubbeltje. ~. ^

Dit maal kunnen we dit bericht "niet beslmten-saSjy
zonder uiting te hebben gegeven aan onze gevoelens "*
van dankbaarheid jegens allen, die in het afgelopen
jaar door' belangstelling, raad en daad hebben ge-
toond dat het hun evenals ons, ernst is met "het; ~
bestaan van onze Jeugdgemeenschap. Niet m* de'
.laatste plaats geldt dit voor 'de uitgever van dit-.
blad, die door de geregelde plaatsing van onze mee- ""
delingen in het vlot verloop van óns J.G.-leven een,, -
werkzaam aandeel heeft gehad. - ~< » -f" „

er..

.si.r-' t-, v
.__ ~,4« ~

Jïm,-de zoon yan Bobby>| léj^j
door G. Th. BOTMAN. (Nadruk verboden)

,73. Nu volgt, tot algemene .vreugd,
En groot vermaak der lieve jeugd,
Een danspartij op;,'t slappe koord,
Met alles wat daarbü: behoort.
Jim-huppelt lustig heen en .weer,
Wel vyf, wel 'zes,--wel zeven-keer;
Hij danst al zwaaiend in - het rond,
Als was hij op de vaste grond.

74. Maar ach, opeens gaat -wat fataal!:
„ De auto toet'rend aan de haal;

~ . Je snapt'al wat er nu gebeurt:
Heel .het- podium wordt meegesleurd';-
De dirigent vliegt met een plof
In 't instrument van. Jan van 't Hof,
Die, ter voltooiing van de klucht
Valt, met zijn benen in de lucht..

Sr-
V-'X

.*..*•*
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